ESBORRANY ACTA 35/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 24 DE SETEMBRE DE 2014

A Caldes de Malavella, el vint-i-quatre 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, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2014/57, de data 23 de
setembre, per un import de 129.131,47 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades per la relació de
documents núm. A/2014/28, de data 23 de setembre, per un import de 30 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de
documents núm. A/2014/27, de data 23 de setembre, per un import de 6.737,41 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.4) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes d’agost (del
6 al 31) per la Brigada d’Obres Municipal que figuren relacionades a l’expedient.
1.5) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades per la Sra. ----- durant el
mes d’agost , que figuren relacionades a l’expedient.
1.6) Autoritzar l’assistència a la següent formació gratuïta que organitza XALOC:
- Taller pràctic “Tramitació i gestió de subvencions”, de les funcionàries:
- Mònica Salinas
- Anna Peñas
- Plans de viabilitat i sostenibilitat i plans econòmics financers:

- Anna Peñas Zamora.
1.7) Autoritzar l’assistència a la Jornada de Recursos Humans, amb un cost per matrícula de
60 €, organitzat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de
Girona, del proper dia 10 d’octubre als funcionaris:
- Maria Casadevall
- Josep Gauchia.
1.8) Exp. 618/2014.- Aprovar la proposta de despesa per a la redacció del projecte
d’urbanització del c/ Josep Soler i tram del C/ Dr. Fleming, a càrrec del Consell comarcal de
la Selva, per import de 13.270 €.
SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, s’acorda:
2.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de les activitats que es
detallen a la relació de data 9 de setembre de 2014, que figura diligenciada a l’expedient.
2.2) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de les activitats que es
detallen a la relació de data 19 de setembre de 2014, que figura diligenciada a l’expedient.
2.3) Aprovar els següents padrons fiscals:
- Taxa clavegueram 3r. Trimestre 2014, d’import 1.781,79 €.
- Taxa ocupació mercat setmanal 2n. Semestre 2014, d’import 4.563 €.
- Taxa conservació cementiri 2014, d’import 9.755,80 €.
- Taxa ocupació subsòl 2014, d’import 69.993,40 €.
- Taxa ocupació via pública – Guals 2014, d’import 4.743,54 €.
2.4) Aprovar l’establiment d’un preu públic per les entrades per l’espectacle “La Pell de
l’Aigua” de la Cia. Pep Bou, del dia 4 d’octubre, fixant-los en 5 € entrada.
2.5) Exp. 1041/2014.- Anul·lar el rebut de la Llar d’infants del nen ------ corresponent al
mes de setembre, per no haver-hi assistit, d’acord amb l’informe que figura a l’expedient.
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. 825 / 2014.- -------.- Concedir llicència per construir un habitatge unifamiliar
aïllat a AIGÜES BONES, 18-J-I - C/ Baix Llobregat, 20.
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 Abans de l’inici d’obres caldrà aportar topogràfic de la parcel·la
 Caldrà sol·licitar connexió a clavegueram

 Caldrà que es gestionin els residus d’acord al Decret 89/2010
Simultàniament s’aprova la liquidació del dipòsit de la fiança per gestió de runes d’import
212,52 € que ja han estat prèviament ingressats i la liquidació de l’ICIO per import de
7.961,45 €.
Donat s’han pagat només 7.961,45 € d’ICIO s’haurà de liquidar la diferència de 173,97 € en
el termini que s’indica.
3.2) EXP. 1075 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada de 2 x 0,3 m3 per instal·lar una presa (ref.
140364GIC SH - codi obra 012014716088 a C/ PRIM, 5.
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 L’obra s’efectuarà amb els mitjans necessaris per tal d’evitar l’afectació d’altres
serveis soterrats a la vorera afectada procurant reduir al mínim les molèsties als
veïns, garantint en tot moment l’accés de vianants i de vehicles als habitatges
afectats.
 Prèviament a l’execució de la cala es procedirà al tall del paviment afectat amb disc o
radial, efectuant posteriorment la reposició de la zona afectada per l’obra amb el
mateix tipus de paviment existent abans de l’inici de l’obra, mantenint o, en tot cas,
millorant el sistema constructiu i aplicant les solucions més idònies per no empitjorar
l’estat actual com a conseqüència de les obres sol·licitades.
 Caldrà senyalitzar correctament l’obra i reposar els serveis generals afectats, així
com l’àrea de vorera afectada.
 Es mantindran les distàncies reglamentàries respecte als serveis existents, tant en
paral·lelismes com en encreuaments.
 Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra, així com les
condicions generals de la llicència.
 Una vegada acabades les obres que s’hagin autoritzat, el sol·licitant ho comunicarà a
l’Ajuntament per tal que els Serveis Tècnics puguin comprovar la seva correcta
reposició.

3.3) EXP. 1076 / 2014.- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U..- Concedir llicència per
instal·lar 1 pal de fusta per escomesa telefònica (obra: 6453059) a AIGÜES BONES - C/
ROUREDA DE CAN ROIG, 96.
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 La implantació dels pals 1959 (8D) es farà en línia de tanca, adossada a la mateixa o
separada uns 20 cm de l’alineació de la alineació en cas que la tanca no estigui
construïda. L’emplaçament de qualsevol pal es farà sempre en la divisòria de
parcel·les i de tal manera que al efectuar l’encreuament del carrer per alimentar
l’escomesa des de l’altra vorera, aquest sigui perpendicular o sensiblement
perpendicular a l’eix del mateix. En el supòsit que no es pugui aplicar aquesta
solució per raons tècniques, els Serveis Tècnics Municipals marcaran degudament la
situació.
 Caldrà senyalitzar correctament l’obra i reposar els serveis generals afectats, així
com l’àrea de vorera afectada.

 Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra, així com les
condicions generals de la llicència.
3.4) EXP. 1074 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'una rasa sobre vorera i calçada de 59 x 0,3 m2 per instal·lar una canonada
amb 2 ramals (ref. 140268GIR SH codi obra 012014711490) a TRAV. TARONJA, 57 i 59.
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 Les obres s’efectuaran amb els mitjans necessaris per tal d’evitar l’afectació d’altres
serveis soterrats a la vorera i/o calçada afectada procurant reduir al mínim les
molèsties als veïns, garantint en tot moment l’accés de vianants i de vehicles als
habitatges afectats.
Caldrà senyalitzar correctament l’obra i d’acord amb els serveis de la Guàrdia
Municipal:
 Es senyalitzaran i protegiran els obstacles de la via pública, tant de dia com de nit.
 S’habilitaran passos alternatius en cas d’interrompre les circulacions tant rodades
com de vianants.
 Les runes d’obres es retiraran immediatament
 Es preveuran les corresponents mesures per tal d’evitar qualsevol perjudici en el cas
d’avinguda d’aigües de pluja.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra.
No es podrà iniciar cap tipus de treball sense que el peticionari de la llicència doni
compliment als següents requisits:
A: Gestions prèvies
A1. Comunicació expressa a la Guàrdia Municipal i als Serveis Tècnics Municipals
de l’inici dels treballs en qüestió. Caldrà efectuar aquesta comunicació amb una antelació
mínima de 48 hores.
A2. Avís als veïns residents a l’àrea d’influència de l’obra, amb una antelació mínima
de 48 hores. En tot cas es garantirà l’accés dels veïns als seus locals o habitatges.
A3. Comunicació expressa a totes les companyies de serveis (Fecsa-Endesa, Prodaisa,
Telefònica ..) de la data d’inici dels treballs en igual termini anterior de 48 hores, a fi efecte
de la comprovació in situ de llur possible afectació, igual referència als aeris com els
soterrats. Per a rases de més de 25 m s’haurà de disposar, amb caràcter previ a l'inici de les
obres, de l'acta de control de l'obra d'acord amb el model que figura a l'annex de l’ Ordre
TIC 341/2003 de 20 de juliol o d'una comunicació de no-afectació emesa per l'empresa
elèctrica distribuïdora corresponent.
A4. Confecció del Pla de Seguretat per part d’un tècnic competent, el qual serà
d’obligat compliment en el decurs de l’obra, i que contindrà la definició de riscos i les
mesures preventives a adoptar per a garantir les condicions de seguretat i salut necessàries
per a aquest tipus d’obra.
B: Obertura de rases
B1. L'amplada de la rasa serà igual o superior a 40 cm.

B2. El paviment es tallarà amb disc de manera que quedi totalment recte, excepte en
paviments de llambordins o enrajolats, tires de granit, etc.., que es tallarà seguint les juntes
d’especejament.
B3. El fons de la rasa ha de quedar pla, anivellat i net de qualsevol material fluix.
B4. L'aportació de terres per a correcció de nivells ha d'ésser mínima, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
B5. Després de la reposició dels paviments bituminosos, se segellaran les juntes amb
emulsió asfàltica.
B6. En cas d'imprevist (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'aturaran els treballs i s'avisarà l'Inspector Municipal i a les companyies de serveis
afectades.
B7. Els materials sobrants de l’excavació (terres, paviments, residus, etc..) es
traslladaran a abocador autoritzat per la seva correcta gestió, deixant la zona d’obres
totalment neta de qualsevol tipus de residu motivat per l’obertura de la rasa.
C: Rebliment de rases
C.1. Una vegada implantat el servei, es protegirà amb sorra o bé dins un dau de
formigó, en funció de la tipologia del servei i de la ubicació a l'espai de vorera o calçada.
C.2. Pel rebliment des de la cota superior de la capa de protecció fins sota la base del
paviment, es podran emprar els següents materials:
a) Sota calçada:
Tot-ú artificial tipus Z1 (Art. 501 PG-3).
Macadam tipus M2 o M3 (Art. 502 PG-3).
Formigó H-100.
b) Sota vorera:
Material granular seleccionat de nova aportació.
C.3. El material granular s'estendrà per capes de gruix inferior a 25 cm. sensiblement
paral·leles a la rasant. El grau de compactació serà superior al 95% del PM.
D: Reposició de paviment
D.1. Un cop reblerta la rasa fins a la cota de coronació d’esplanada es procedirà a
practicar dos talls paral·lels i distants 20 cm de cadascuna de les arestes de la rasa.
Seguidament s’extraurà el ferm existent a cadascuna de les dues bandes de 20 cm d’ample i
amb una fondària igual a l’espessor de la caixa de la secció del ferm de reposició.
Per a voreres de paviment de panot o enllosat, l'amplada de la reposició serà igual o
superior a la de la rasa excavada, per coincidir exactament amb un número enter de filades.
La secció de reposició és formada per:
- Base de formigó H-100 de 10 cm. de gruix reglejat.
- Paviment de panot o de llosa de les mateixes dimensions i característiques de
l'existent col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:8 (250 kg. de
ciment/m3). No s'admetrà la col·locació a l'estesa ni sobre sorra-ciment seca. Es mantindran
sempre les mateixes entregues del paviment existent.
Les toleràncies d'acabat del paviment seran:
- Planor: 4 mm. en 2 metres.
- Alineació de la filada: 3 mm. en 2 metres.
- Els junts han de quedar plens de beurada de ciment portland.
En qualsevol cas, la secció de reposició mantindrà com a mínim la mateixa
configuració que la inicialment existent, aplicant el sistema constructiu i les solucions més

idònies per mantenir o millorar l‘estat actual, evitant de malmetre’l com a conseqüència de
les obres sol·licitades.
E: Seguiment i comprovació de les condicions de llicència
L’encarregat dels Serveis Tècnics Municipals, en presència preceptiva del
contractista i/o del promotor establirà un programa de control mínim de 4 fases, de les
quals aixecarà la corresponent acta. Aquestes fases són:
E1. Abans del començament de l’obra es comprovarà el replanteig, definint amb
precisió el traçat de les rases i les superfícies del paviment afectades, i establint el planing
d’execució.
E2. Una vegada excavada la rasa i abans de col·locar el servei.
E3. Una vegada reblerta la rasa i abans de reposar el paviment.
E4. Una vegada acabada l’obra.
Per concretar el dia i hora d’aquestes visites, el promotor i/o el contractista avisaran
com a mínim amb 24 hores d’antelació a l’encarregat dels Serveis Tècnics Municipals que
efectuï aquests controls. Al marge d’això, els Serveis Tècnics Municipals podran aixecar, en
qualsevol moment, una Acta d’Inspecció en la qual observarà si les obres s’estan duent a
terme segons les condicions establertes a la llicència.
Pel control de la qualitat de l’obra, l’encarregat dels Serveis Tècnics podrà sol·licitar la
presentació dels certificats d’homologació dels materials prefabricats, i la realització
d’assaigs amb un import màxim de l’1% del pressupost de les obres de reposició que anirà a
càrrec del promotor. En casos de justificada excepcionalitat, i de comú acord, aquest
programa es podrà simplificar.
QUART.- ALTRES ASSUMPTES.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda per unanimitat:
4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- BENJAMÍ FAUCHS VILÀ, peó brigada d’obres, del 23 de setembre a l 2 d’octubre de
2014 (8 dies).
4.2) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- MONTSERRAT FERNÀNDEZ DALEMUS, auxiliar administrativa serveis tècnics, del 20
d’octubre al 2 de novembre de 2014 (10 dies).
4.3) Exp. 963/2014.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ENCÀRREC DE PROVISIÓ A
L’EMPRESA BBVA AUTORENTIING SA D’UN VEHICLE DE SERVEIS
POLICIALS MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT EN LA MODALITAT
D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA DESTINAT ALS SERVEIS
D’AQUESTA ENTITAT LOCAL
ANTECEDENTS
1. El 23 d’octubre de 2013 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar
l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis policials, lot 1 , vehicle policial
interurbà amb equipament bàsic i lot 2, vehicle interurbà, amb equipament complert,

mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra (Exp. 2013.01), a l’empresa
BBVA Autorenting SA amb la relació de preus unitaris que figuren en l’annex 1 de
l`esmentat acord..
La formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc es va signar per
les dues parts en data 12 de novembre de 2013 segons consta en el document que figura en
l’expedient d’aquest acord.
2 - Atès que la nostra entitat local es troba adherida a l’esmentat Acord marc de
subministrament de vehicles de serveis policials amb la modalitat d’arrendament amb opció
a compra.
3- Aquesta entitat local entén necessari per la millor prestació dels serveis de vigilància i
seguretat, en l’àmbit territorial de la seva competència, adquirir en la modalitat
d’arrendament amb opció de compra (determinar si és un o diversos vehicles) en el termes i
condicions establerts en l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local, amb la finalitat de poder prestar degudament els esmentat serveis.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP), pel que fa a la regulació dels acords
marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic
empresari.
2. Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient de contractació de
l'encàrrec de provisió.
3. Clàusula trenta-sisena del Plec de clàusules administratives particulars que regula el
contracte de subministrament de vehicles de serveis policials mitjançant la modalitat
d’arrendament amb opció de compra amb l’empresa BBVA Autorenting SA on s’estableix
que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió
amb subjecció a les clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions
específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista
adjudicatari l’Administració.
4. Aquest acord és competència de la Junta de Govern Local
Per tot això aquesta Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Iniciar l'expedient d’adquisició a l'empresa BBVA Autorenting SA d’un vehicle en la
modalitat d’arrendament amb opció de compra) segons les condicions específiques
d’execució de l’encàrrec que figuren en l’annex 1 d’aquest acord per tal de sol·licitar una
oferta en els termes que tot seguit es detallen i les condicions tècniques que figuren en
l'Annex que s'acompanya,
1 Vehicle policial interurbà amb equipament bàsic
Vehicle: Seat Altea XL Diesel 5P 1.6 TDI CR ITECH ECOMT SS 105 CV
Durada del contracte: 48 mesos

Preu vehicle: 1.566,24 euros mes, IVA inclòs
Abonament quilometres no consumits: 0,03 euros /km sense IVA
Pagament quilometres per excés 0,08 euros/km sense IVA
2 - Es designa com a interlocutor del contracte d’aquesta corporació
Nom: Anna Peñas
Telèfon: 972470005 ext. 36
Correu-e : annap@caldesdemalavella.cat
3n.- Notificar el present acord a BBVA Autorenting SA en quan empresa adjudicatària de
l’Acord marc, als efectes del seu coneixement i per tal que realitzi la corresponent
acceptació de l`esmentat encàrrec mitjançant la presentació en un termini màxim de deu dies
hàbils, del pertinent document d’oferta que contingui les condicions específiques i preu del
subministrament.
4.4) Exp. 1024/2014.- Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0020884, 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 13/08/2013
Número de butlleta / Acta: 5078601009805
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61 32
Import sanció: 1200
Lloc de la denúncia: PZ MESTRE MAS ROS 15
Fet denunciat: Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de
vista de seguretat que presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d'altres persones.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61 32
de l’Ord. Municipal de tinença d'animals , pel fet de: Mantenir els animals en
instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que presentin perill o
molèsties greus pel veïnat o d'altres persones.
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. 2014/0020884 a nom de ---------- per
presumpte infracció de l’article 61.32 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que
presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d'altres persones.
2.
NOMENAR al Sr. José Fernández Celada, Regidor de Governació, com a instructor
del procediment i al 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.

A proposta de la Regidora de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.5) Expedient nº: 1088/2014
Assumpte: projecte de producció d'energia tèrmica amb biomassa per abastir l'escola Sant
Esteve
Procediment: Aprovació de Projecte d ‘Obres Locals
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar obres de creació d'un District heating amb
biomassa per abastir l'escola Sant Esteve, amb motius clarament d ‘estalvi energètic i
utilització d ‘energia sostenible. Actuació contemplada dintre del programa PAES 1.1.7 de
la Diputació de Girona, que es pot qualificar com a projecte de producció d'energia tèrmica
amb biomassa per abastir l'escola Sant Esteve, projecte d ‘obra ordinària.
Emès informe per secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que s ‘ha emès informe favorable per part de l ‘enginyer municipal .
Examinada la documentació que l'acompanya, PROPOSO
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte de producció d'energia tèrmica amb biomassa a
la instal·lació del CEIP Sant Esteve”.
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 a la Web.
TERCER. Que un cop rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al
projecte, s'emeti un informe- proposta de secretaria, i es doni trasllat a la Junta de Govern
Local a la seva resolució.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.6) Exp. 929/2014.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. -------- per a l’obtenció de la
llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Vistos els informes obrants a l’expedient i en particular l’informe desfavorable de la Policia
Local de data 11 de setembre, en el qual s’assenyala que és d’aplicació l’art. 3 .b del real
decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos , la Junta
de Govern Local per unanimitat, ACORDA:
Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. --------- per a l’obtenció de la llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos, en particular per la gossa
Nora de raça Rottweiler.
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.

