
ESBORRANY ACTA 34/2014 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA:  17 DE SETEMBRE DE 2014 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el disset de setembre 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 de les Sres. 

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

l’absència excusada del Sr. Pere Oliveras Farrerós. 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.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES. 

 

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

documents núm. A/2014/25, de data 16 de setembre, per un import de 26.681,48 €, que 

figura diligenciada a l’expedient. 

 

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

documents núm. A/2014/26, de data 16 de setembre, per un import de 6.178,80 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 

 

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. 792 / 2014.- -------.- Concedir llicència per construir un  porxo a CAN 

CARBONELL, 396 - C/ MONTNEGRE, 5. 

Condicions de la llicència:  

 les de caràcter general (veure annex a la resolució). 

 La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que 

hagin quedat malmesos a causa de les obres. 

 Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat. 

 Les aigües de pluja es recolliran dins la parcel·la. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 177,72 € i el dipòsit de la 

fiança per gestió de runes d’import  150,00 € que ja han estat prèviament ingressats. 



 

TERCER.- ALTRES ASSUMPTES. 

 

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

 

3.1) Exp. 1041/2014.- Acceptar la petició de canvi d’horari d’assistència a la llar d’infants 

de: 

 

- -------- 

- -------- 
 

3.2) Exp. 1052/2014.- Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen -------- pel curs 2014- 

2015. 

 

3.3) Exp. 795/2014.- Per donar-se el supòsit de màxima urgència,  es proposa i la Junta de 

Govern Local acorda que es nomeni la Sra. Belén Colinet Álvarez, amb D.N.I. núm. -----, 

funcionari interí, per un període de tres mesos, per ocupar la plaça d’agutzil d’aquest 

ajuntament, amb efectes 16 de setembre de 2014 d’acord a l’art.  94.3 del Reglament del 

personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 

 

3.4) Sol·licitar a DIPSALUT la seva col·laboració en el programa Pt10. De suport econòmic 

a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. 

 

3.5) Sol·licitar a DIPSALUT la seva col·laboració en el programa Pm03 de salut bucodental 

a diferents cursos del CEIP Sant Esteve i de l’escola Benaula. 

 

3.6) La Diputació de Girona va dictar en data 19 d’agost de 2014 resolució de concessió de 

subvenció a l’Ajuntament de Caldes de Malavella per a la instal·lació d’una caldera de 

biomassa al CEIP St. Esteve per import de 50.000,00€. 

Atès que a  les bases específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments per a la 

Instal·lació de Calderes de Biomassa, en el seu punt número 12, contempla que per a 

l’efectivitat de la subvenció  cal que el beneficiari accepti la subvenció i les condicions amb 

les quals s’ha concedit,  la Junta de Govern adopta el següent acord: 

 

- ACCEPTAR  la subvenció per  import de 50.000,00€ i les condicions amb les quals 

s’ha concedit per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP St. Esteve. 

 

3.7) Expedient nº: 1050/2014 

Procediment: Aprovació Projecte gespa camp de futbol 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents, ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a la col·locació de gespa artificial al 

camp de futbol municipal  Vall-llobera de Caldes de Malavella”. 

 

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 en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i la Web municipal. 

 



TERCER. Que en el cas de no presentar-se  al•legacions al projecte, s'emeti un informe- 

proposta de secretaria, i es doni trasllat a aquesta a la Junta de Govern Local  de l'expedient 

per a la seva resolució. 

 

3.8) Exp. 838/2014.- Contractació obra Projecte de condicionament i protecció de les 

Termes Romanes. Fase 4. - Gener de 2014. 

 

Vista la proposta de l’alcaldia  la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: 

 

PRIMER. Classificar la proposició: 1. ARGON INFORMÀTICA SA . preu    61.9000,85€. 

 

SEGON. Notificar y requerir a ARGON INFORMÀTICA SA ,  perquè, en el termini de deu 

dies a comptar des de l'endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació 

justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o 

adscriure a l'execució del contracte de conformitat amb l'article 64.2 del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva corresponent al 5% del preu 

d’adjudicació, IVA exclòs. 

 

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta  

prèvia a l’adopció d’acord per part d’aquesta Junta de Govern Local. 

 

3.9) Exp. 261/2014.- Coberta Pista Poliesportiva Franciac 

Pla Seguretat i Salut 

 

Atès el contracte d’obres de construcció de Coberta d’una Pista Poliesportiva a Franciac, 

adjudicat a l’empresa COBRA, Instalaciones y Servicios S.A., en sessió de la Junta de 

Govern del dia 8 d’agost 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. Abel Bernal Diaz. 

 

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 COBRA, Instalaciones 

y Servicios S.A.,  per a l’execució de l’obra de Coberta d’una Pista Poliesportiva a Franciac. 

 

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. 

 

Vist l’ Expedient de Recurs Contenciós 27/2014, la Junta de Govern Local, acorda: 

 



3.10) Primer.- Modificar l’acord de la Junta de Govern del dia 14 de maig de 2014 referent a 

comparèixer en el recurs núm. 27/2014 (Procediment abreujat) interposat per --------, contra 

la resolució de l’ajuntament de data 2 de desembre de 2013, d’inadmissió de la recusació 

formulada contra el Tribunal Qualificador de les proves d’accés a una plaça de bidell al 

CEIP Benaula, i de tramesa de l’expedient al Jutjat Contenxiós Administratiu 2 de Girona, 

en els termes següents: 

 

Designar els lletrats Srs: Joan Guitart Duran, Alfonso Abete Otazu i Josep Ma. Llauradó 

Olivella per què representin i defensin l’Ajuntament en aquest procediment judicial. 

 

3.11) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032380, a nom de -------- amb DNI -------, per 

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

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 02/08/2014 04:40 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601011102 

c. Agent denunciant: 006  

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 14 

f. Import sanció: 800,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: RB RUFI 

h. Fet denunciat: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133. 14 

de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: 

Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032380 a nom de -------- per presumpte 

infracció de l’article 13314 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics, pel 

fet de: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor del 

procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 



Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de 

competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.12) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032382, a nom de -----------, per infracció de l’ 

Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 02/08/2014 03:40 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601011113 

c. Agent denunciant: 006  

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 14 

f. Import sanció: 800,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: RB RUFI  

h. Fet denunciat: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

i. Dades de la persona denunciada: -------------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133. 14 

de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: 

Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

 

Fonaments de dret 

 

3. Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

4. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032382 a nom de --------- per presumpte 

infracció de l’article 13314 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics, pel 

fet de: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor del 

procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de 

competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 



 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032383, a nom de ---------, per infracció de l’ 

Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 02/08/2014 02:50 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601011091 

c. Agent denunciant: 001  

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 14 

f. Import sanció: 800,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: RB RUFI 

h. Fet denunciat: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133. 

14 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: 

Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032383 a nom de ------------ per 

presumpte infracció de l’article 13314 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais 

públics, pel fet de: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032384, a nom de -----------, per infracció de l’ 

Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

Fets 

 



1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 03/08/2014 03:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601011087 

c. Agent denunciant: 006  

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 04 

f. Import sanció: 500,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: RB RUFI 

h. Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en 

general. 

i. Dades de la persona denunciada: ------------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133. 

04 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: La manca de respecte 

als vigilants i policies locals i a autoritats en general. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032384 a nom de ----------- per 

presumpte infracció de l’article 13304 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais 

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

general. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.15) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032385, a nom de ------------ amb DNI ----, per 

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

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 03/08/2014 03:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601011076 



c. Agent denunciant: 006  

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 04 

f. Import sanció: 500,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: RB RUFI 

h. Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en 

general. 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133. 

04 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: La manca de respecte 

als vigilants i policies locals i a autoritats en general. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032385 a nom de ---------- per 

presumpte infracció de l’article 13304 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais 

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

general. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.16) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032386, a nom de ----------- amb DNI -----, per 

infracció de l’ Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 03/08/2014 11:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007366 

c. Agent denunciant: 020  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 



g. Lloc de la denúncia: CL BENAULA 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ------------ 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60. 

17 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032386 a nom de ---------- per 

presumpte infracció de l’article 6017 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de: 

No evitar la fugida d’animals. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.17) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032387, a nom de ---------, per infracció de l’ 

Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 31/07/2014 10:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007355 

c. Agent denunciant: 020  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL PONENT 0 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ---------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60. 

17 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 



Fonaments de dret 

 

1. Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032387 a nom de ------- per 

presumpte infracció de l’article 6017 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de: 

No evitar la fugida d’animals. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.18) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032388, a nom de ---------- amb DNI ------, per 

infracció de l’ Ord. Municipal de sorolls i vibracions. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 10/08/2014 00:45 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601010531 

c. Agent denunciant: 010  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de sorolls i vibracions 

e. Article infringit: 02. 01 

f. Import sanció: 150,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL PALAFRUGELL 2 

h. Fet denunciat: Pertorbar el descans nocturn dels veïns. 

i. Dades de la persona denunciada: -------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 02. 

01 de l’Ord. Municipal de sorolls i vibracions , pel fet de: Pertorbar el descans nocturn dels 

veïns 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord. Municipal de sorolls i vibracions. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 



 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032388 a nom de ------- per 

presumpte infracció de l’article 0201 de l’Ord. Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: 

Pertorbar el descans nocturn dels veïns. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.19) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032389, a nom de --------, per infracció de l’ 

Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 07/08/2014 12:50 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601010527 

c. Agent denunciant: 016  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 61. 01 

f. Import sanció: 600,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL MARE DE DEU DEL CARME 5 

h. Fet denunciat: Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal•lacions 

inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els 

comporta risc greu per la salut. 

i. Dades de la persona denunciada: ---------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61. 

01 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals , pel fet de: Mantenir els animals sense 

l'alimentació necessària o en instal•lacions inadequades des del punt de vista 

higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per la salut. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 



1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032389 a nom de --------- per 

presumpte infracció de l’article 6101 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de: 

Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal•lacions inadequades des del 

punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per la 

salut. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.20) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032390, a nom de ---------, per infracció de l’ 

Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 15/08/2014 16:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007377 

c. Agent denunciant: 020  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL SANT MAURICI 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ------------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60. 

17 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032390 a nom de ------------ per 

presumpte infracció de l’article 6017 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de: 

No evitar la fugida d’animals. 

 



2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.21) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0032391, a nom de --------------21R, per infracció 

de l’ Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 30/07/2014 10:47 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007344 

c. Agent denunciant: 020  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL PUIGSACALM 48 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ------------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60. 

17 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ord. Municipal de tinença d'animals. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 

als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2014/0032391 a nom de -------------- per 

presumpte infracció de l’article 6017 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de: 

No evitar la fugida d’animals. 

 

2. NOMENAR al Sr. José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor 

del procediment i a Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de competències 

efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 



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.      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


