AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 45/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 3 DE DESEMBRE DE 2014

A Caldes de Malavella, el tres de desembre 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, 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DIA 12 i 19 DE NOVEMBRE
Per unanimitat son aprovats els esborranys de les actes núm. 42/2014 i 43/2014,
corresponents a les sessions del dia 12 i 19 de novembre, 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. O/2014/71, de data 3 de
desembre, per un import de 86.154,75 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades per la relació de
documents núm. A/2014/40, de data 3 de desembre, per un import de 69,60 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de
documents núm. A/2014/41, de data 3 de desembre, per un import de 5.177,89 €, que figura
diligenciada 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:
2.1) Exp. 1305/2014.- GOLF HOTEL MALAVELLA S.L.- La Junta de Govern Local en
data 19 d’abril de 2004 va concedir llicència ambiental per exercir l’activitat d’un hotel
ubicat a la Cra. nacional II, p.k 701, amb subjecció a les determinacions del projecte i altra
documentació complementària presentada.
En data 13 de novembre de 2014, R.E. núm. 7484, el titular presenta una sol·licitud
d’adequació de l’activitat a les prescripcions de la Llei 20/2009, acompanyada de la següent
documentació:
- Comunicació d’activitats Annex III, de la Llei 20/2009
- Certificat tècnic que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen a l’estudi
ambiental i al projecte, i que es compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat,
sanitaris i altres previstos en la resta de documentació a adjuntar.
- Acta Control inicial favorable per part d’ATISAE (entitat col•laboradora de l’administració
ambiental) que complementa l’inicialment presentat, tant pel que fa als aspectes
mediambientals i de comprovació en quant a prevenció i seguretat en cas d’incendis BAMAI-14.0462.
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local , d’acord amb l’informe de l’Enginyer Assessor
Municipal de data 13 de novembre de 2014, per unanimitat, acorda:
Donar conformitat a aquesta documentació que adequa l’activitat a les prescripcions de la
llei 20/2009, i l’exercici de l’activitat es pot continuar sota l’exclusiva responsabilitat de les
persones titulars i tècniques que han lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i
les comprovacions que formen paret de la documentació presentada, sens perjudici que
s’hagin de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb
la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.
......
2.2) EXP. 901 / 2014.- XAVIER ALSINA, SA.- Aprovar la devolució de la fiança per
gestió de runes d’import 668,59 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm.
187/211 per a l’obertura de 13 cates d’1 x 1 m a CAN SOLA GROS II.
2.3) EXP. 1299 / 2014.- ------.- Atès que en data 27/11/2014, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de
botiga de venda al detall, tipus basar ubicada a C/ SANT SEBASTIÀ, 41 LOCAL 2 I PART
LOCAL 1.
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 l’activitat de botiga de venda al detall, tipus basar ubicada a C/ SANT

SEBASTIÀ, 41 LOCAL 2 I PART LOCAL 1, sense perjudici de les futures que es portin a
terme. L’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
titulars i tècniques que han lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les
comprovacions que formen paret de la documentació presentada, sens perjudici que s’hagin
de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la
normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.
........
2.4) EXP. 1259 / 2014.- AGUAS MINERALES SAN NARCISO, S.L..- Autoritzar el canvi
de titular de la planta embotelladora d’aigua mineral ubicada a c/ Pla i Deniel, de l’anterior
titular Nestlé Waters España, SA al nou titular AGUAS MINERALES SAN NARCISO,
S.L representat pel Sr. Jordi Deulofeu Ball-llobera, , condicionant-se al compliment de les
mesures preventives i correctores previstes al projecte tècnic de l’activitat inicial, i a les que
derivin de l’aplicació de les Ordenances Municipals i la normativa vigent en els aspectes
mediambiental, de seguretat i salut i a la resta de normativa sectorial que pugui afectar a
l’activitat.
Segons la Nota Informativa de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en relació amb el
règim de control periòdic de les activitats classificades en l’Annex III d’acord amb la llei
20/2009, de prevenció i control de les activitats, després de les modificacions establertes per
la Llei 9/2011 i la Llei 5/2012, la disposició addicional quarta de la llei 20/2209 de 4 de
desembre estableix que les activitats classificades en els Annexos III i IV que a la entrada en
vigor de la Llei 20/2009 disposin de llicència d’activitats, resten excloses de l’obligació de
dur a terme els controls periòdics. En tot cas, s’hauran d’establir per reglament les tipologies
de control pertinents.
.......
2.5) EXP. 312 / 2014.- TALLER POCH, S.L, representat per JORDI POCH VIDAL.Autoritzar el canvi de titular d'activitat de Taller mecànic ubicat a c/ Ponent, 21, de l’anterior
titular Pelayo Poch Puig al nou titular TALLER POCH, SL., representat per JORDI POCH
VIDAL, condicionant-se al compliment de les mesures preventives i correctores previstes al
projecte tècnic de l’activitat inicial, en les de l’acord de concessió de llicència i a les que
derivin de l’aplicació de les Ordenances Municipals i la normativa vigent en els aspectes
mediambiental, de seguretat i salut i a la resta de normativa sectorial que pugui afectar a
l’activitat.
Segons la Nota Informativa de la Direcció General de Qualitat Ambiental, en relació amb el
règim de control periòdic de les activitats classificades en l’Annex III d’acord amb la llei
20/2009, de prevenció i control de les activitats, després de les modificacions establertes per
la Llei 9/2011 i la Llei 5/2012, la disposició addicional quarta de la llei 20/2209 de 4 de
desembre estableix que les activitats classificades en els Annexos III i IV que a la entrada en
vigor de la Llei 20/2009 disposin de llicència d’activitats, resten excloses de l’obligació de
dur a terme els controls periòdics. En tot cas, s’hauran d’establir per reglament les tipologies
de control pertinents.
....

2.6) EXP. 1151 / 2014.- --------.- Concedir llicència per construir una piscina i caseta per
instal·lacions a VEÏNAT D'ISRAEL, 20 - CAN TORNABELL.
......
2.7) EXP. 153 / 2010.- -------.- Concedir llicència per modificar i ampliar habitatge
unifamiliar aïllat aprovat en exp. 96/2007 a LLAC DEL CIGNE, 34-B.
....
2.8) EXP. 17 / 2010.- ........- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge
unifamiliar aïllat a LLAC DEL CIGNE, 34-B, amb llicència d’obres exp. 96/2007.
...
2.9) EXP. 1094 / 2014.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A.- A petició de l’interessat, i en
referència a l’expedient concedit en la Junta de Govern de data 19/11/2014 per instal·lar
xarxa elèctrica per a nou subministrament bt a 400 v. a PGA GOLF 2-B1 i 2-B2, i d’acord
amb el que es detalla en el projecte adjunt a la instància inicial, es complementa el títol de
l’informe fent constar que tracta d’una línia de mitja tensió de 25 kV fins a CD 69525 i les
corresponents sortides en b.t. pels eixos 2B1 i 2B2, sens perjudici de tercers afectats i dels
permisos necessaris dels Serveis Territorials d’Indústria, i d'organismes i/o corporacions
oficials i empreses de servei públic afectats per la instal·lació,.............
QUART.- ALTRES ASSUMPTES .
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.2) Autoritzar la devolució a l’empresa Tot Oci Educació, Lleure i Esport, S.L. de l’aval
bancari que garantia el contracte de serveis de l’escola esportiva municipal (EEM) i servei
d’activitat física municipal de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, adjudicat pel curs
escolar 2012/2013 i 2013/2014.
4.3) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- JOSEP GIMENEZ ALVAREZ, peó de la brigada, de l’1 al 10 de desembre de 2014 (7
dies laborables).
- JUDITH VALLS SALADA, tècnica administració general, de l’11 al 18 de desembre de
2014 (4 dies laborables).
4.4) Aprovar l’Annex al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per
al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT, que comprèn:
- Annex 1. Itineraris i accions de promoció inclosos al present conveni
- Annex 2. Cost econòmic, d’import 5.092,20 €.
4.5) Primer.- Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ---- al curs P-2.
Segon.- Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ---- al curs P-1.

Tercer.- Acceptar l’alta a la Llar d’Infants de la nena ----- al curs P-0, en règim de mitja
jornada.
4.6) Resolució de l’expedient núm. 2014/0017687 iniciat a nom de --------, amb DNI/CIF
046259685S per presumpta infracció de Ord. Municipal de tinença d'animals.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Data i hora de la presumpte infracció: 03/06/2014 11:10
Número de butlleta / Acta: 5078601007296
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: -------Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article
60.17 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida
d’animals.

2. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de ------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
Fonaments de dret
1. L’article 60.17 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter lleu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat,

Acordo
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2014/0017687 iniciat a nom de ---------, amb DNI/CIF --------- per infracció de Ord. Municipal de tinença d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200.00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.7) Resolució de l’expedient núm. 2014/0021504 iniciat a nom de ---------, amb DNI/CIF -----per presumpta infracció de Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 29/06/2014 06:38
Número de butlleta / Acta: 5078601009293
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.D
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL RAMON LLULL, 194
Fet denunciat: Pertorbar el descans dels veíns.
Dades de la persona denunciada: ----------

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 127.D
de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Pertorbar el descans
dels veíns.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
Fonaments de dret
1. L’article 127.D de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics estableix que
constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat,
Acordo
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2014/0021504 iniciat a nom de ------ per infracció de
Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 150,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.8) Resolució de l’expedient núm. 2014/0021507 iniciat a nom de ---------- per presumpta
infracció de Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 29/06/2014 06:38
Número de butlleta / Acta: 5078601009304
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.D
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL RAMON LLULL, 194
Fet denunciat: Pertorbar el descans dels veíns.
Dades de la persona denunciada: -------

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 127. D
de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Pertorbar el descans
dels veíns.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
Fonaments de dret

1. L’article 127 D de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics estableix que
constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat,
Acordo
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2014/0021507 iniciat a nom de -------, amb DNI/CIF ---- per
infracció de Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 150,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.9) Resolució de l’expedient núm. 2014/0028670 iniciat a nom de --------- per presumpta
infracció de Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
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: 24/07/2014 21:00
Número de butlleta / Acta: 5078601007333
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.04
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
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 implicaven una presumpta 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.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de ------- com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
Fonaments de dret
1. L’article 133 04 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics estableix que
constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat,
Acordo
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2014/0028670 iniciat a nom de -------- per infracció de
Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 500,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.10) Resolució de l’expedient núm. 2014/0015358 iniciat a nom de ---------per presumpta
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 12/05/2014 19:35
Número de butlleta / Acta: 5078601022151
Agent denunciant: 017
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60. 17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CR C-35 0
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: -------

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de ----- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular
la proposta de resolució.
4. El dia 15/07/2014 es va notificar a l’interessat/da l’acord d’incoació i la proposta de
resolució de l’expedient sancionador, dins del termini legalment establert.
5. El dia 18/07/2014 el senyor ------ en representació de l’interessat/da va presentar escrit
d’al·legacions on manifesta:
a. Que no son correctes els fets imputats, ja que els dos cadells no s’havien
escapat per la seva pròpia voluntat, sinó que els havien sostret. Ho van
comunicar a la Policia Local i aquest li van comunicar que els gossos es
trobaven a les dependències.
b. Que tota la propietat esta vallada segons indica la normativa municipal, i que
no s’ha trobat cap desperfecte que pogués donar peu a una fugida dels
animals.
c. Que els gossos estan identificats i cuidats i amb les vacunes corresponents en
vigor.
d. Que creu demostrat el principi de presumpció d’innocència ja que si es va
evitar la fugida d’animals
e. Que s’ha vulnerat el principi de proporcionalitat ja que s’han de tenir en
compte els criteris establerts.
Fonaments de dret
1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
4. L’article 65 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que les infraccions
lleus poden ser sancionades amb multes de fins a 400,00 €, per tant la sanció imposada a
l’interessat/da es troba contemplat dins els paràmetres de l’ordenança.
5. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats. Consta dins l’expedient l’informe de l’agent on
es ratifica en la denúncia realitzada al seu dia.
6. La innocència desapareix quan és evident la infracció del precepte sancionador, com ha
succeït en el present cas. La simple negació dels fets per part de l’interessat, no avalada
per cap prova eficaç, fa que el seu al·legat quedi reduït a una simple conjectura o a una
hipòtesis que manca de transcendència pràctica. En conseqüència, la presumpció de
veracitat dels funcionaris públics en el termes establerts en l’article 137.3 de la Llei
30/1992, no ha estat desvirtuada.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,
Acordo
1.- DESESTIMAR les al·legacions efectuades per l’interessat/da contra la proposta de
resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm.
2014/0015358 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença
d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200€.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.11) Resolució de l’expedient núm. 2014/0012461 iniciat a nom de ------- per presumpta
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Data i hora de la presumpte infracció: 24/12/2013 13:00
Número de butlleta / Acta: 5078601001383
Agent denunciant: 3056
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.28
Import sanció: 750,00 Euros
Lloc de la denúncia: VE FRANCIAC

h. Fet denunciat: Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i
sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en
els llocs i espais públics en general.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 61.28
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: Portar als gossos considerats
potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts
comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de ------ com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va la
proposta de resolució.
4. El dia 15/08/2014 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions manifestant:
a. Que ell no passejava a cap gos que s’havien escapat i els seguien, ja que ell
anava cap a l’estació amb un amic.
b. Que els gossos son de --------.
Fonaments de dret
1. L’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
5. L’article 49.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals estableix que els Responsables de les infraccions
seran qualsevol persona física o jurídica que per acció o per omissió infringeixi els
preceptes continguts en aquesta Llei i la seva normativa de desplegament.
Segons l’article 49.2 de la mateixa Llei si no és possible determinar el grau de
participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut en la
comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,
Acordo
1.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per l’interessat contra la proposta de
resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm.
2014/0012461 iniciat a nom de ----- per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença
d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 750€.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.12) Resolució de l’expedient núm. 2014/0012460 iniciat a nom de --------- per presumpta
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
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: 24/12/2013 13:00
Número de butlleta / Acta: 5078601001394
Agent denunciant: 3797
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.01
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: VE FRANCIAC
Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o
tenir altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.01
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: Tenir en possessió un gos o
un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar
obligatòriament.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
4. El dia 23/05/2014 va ser notificat a l’interessat l’acord d’incoació i la proposta de
resolució de l’expedient sancionador dins del termini legalment establert.
5. El dia 05/06/2014 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions on manifesta:
a. Que el gos pel que se’l denuncia no es seu, ni ell l’estava passejant, s’havia
escapat i ell anava cap a l’estació i el gos el seguia.
b. Que adjunta documentació d ela persona que es la propietària del gos.

Fonaments de dret
1. L’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter lleu el fet denunciat.
2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
5. L’article 49.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals estableix que els Responsables de les infraccions
seran qualsevol persona física o jurídica que per acció o per omissió infringeixi els
preceptes continguts en aquesta Llei i la seva normativa de desplegament.
Segons l’article 49.2 de la mateixa Llei si no és possible determinar el grau de
participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut en la
comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
D’altre banda examinant la documentació que aporta l’interessat s’ha comprovat que tant
la llicència administrativa per a tinença o conducció de gossos potencialment perillosos,
com la fitxa de l’assentament al Registre d’animals de companyia, com l’assegurança
d’animals de companyia van ser atorgats posteriorment a la data de la denuncia.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,
Acordo
1.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’interessat contra la proposta de
resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador núm.
2014/0012460 iniciat a nom de ----- per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença
d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100€.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.13) Resolució de l’expedient núm. 2013/0037015 iniciat a nom de -------- per presumpta
infracció de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics.

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: 04/08/2013 05:30
Número de butlleta / Acta: 5078601014344
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133. 14
Import sanció: 800,00 Euros
Lloc de la denúncia: RB RUFI
Fet denunciat: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics. Orinar a la
via pública.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 133. 14
de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Escopir,
orinar, defecar a la via pública i als espais públics. Orinar a la via pública.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va
formular proposta de resolució.
4. El dia 20/11/2013 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions manifestant:


Que en els fets comesos no es donen els criteris establerts a l’article 140 de
l’Ordenança municipal de convivència i ús dels espais públics per qualificar la
infracció com a greu. Que els lavabos posats al servei dels ciutadans eren insuficients
tenint en compte el gran nombre de persones que assisteixen a les festes de Caldes de
Malavella.

5. El dia 19/03/2014 es desestimen les al·legacions anteriorment exposades per part de
l’interessat, imposant una sanció de 800,00€.
6. El dia 16/05/2014 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions manifestant:






Que la infracció és considera com a greu quan en cap cas el que va fer fa tenir
afectació a la salut o seguretat de les persones, ni alterar l’ordre societat, ni va afectar
la zona, ni es va tenir que reparar la zona...etc, en cap cas es compleixen les
consideracions per tal de tipificar la seva conducta com a greu. Per tant no es
respecte un dels principis fonamentals per imposar les sancions que es la
proporcionalitat.
En el moment que l’agent es va dirigir a ell hi havia altres joves fent botellón i
fumant substàncies estupefaents, aquests fets si que són greus.
Els lavabos que facilita l’Ajuntament no són suficients, pel gran nombre de persones
que assisteixen a les festes del poble, a més a més les condicions d’aquests són
antihigièniques.
Els fets no va succeir a la Rambla Rufí, sinó en un descampat sense cap mena de
senyalització.

Fonaments de dret
1. L’article 133. 14 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics
estableix que constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. L’article 140 de l’Ordenança municipal de convivència i ús dels espais públics estableix
que les infraccions greu poden ser sancionades amb multes de fins a 3.000,00 €.
3. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
4. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art.
18 del Decret 278/1993.
5. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Per tant les denúncies efectuades per funcionaris públics gaudeixen d’una presumpció de
veracitat “iuris tantum” que admet prova en contra.
En conseqüència els fets constatats en l’acta aixecada tenen valor probatori i prevaldran
sobre les manifestacions de l’interessat sempre i quan aquest no acrediti mitjançant
proves la veracitat de les seves al·legacions. Tanmateix i com manifesta l’interessat
consten en l’expedient fotografies que acrediten els fets denunciats.
En el present cas l’interessat no aporta cap element probatori que desvirtuï la denúncia
imposada i en conseqüència aquesta preval sobre la seva manifestació dels fets que
realitza el recurrent.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Acordo
1.- DESESTIMAR les al·legacions formulades contra la proposta de resolució efectuada
per l’instructor en relació a l’expedient sancionador número 2013/0037015 a nom de ----per infracció de l’Ordenança municipal de convivència i ús dels espais públics.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 800€.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

4.14) Vist l’informe proposta de l’Educador Social, la Junta de govern Local, acorda
autoritzar el fraccionament en tres terminis de 25 €, a partir del dia 1 de gener i fins l’1 de
març de 2015, pel pagament de 75 € per a l’adquisició de la bústia de la urbanització Can
Solà Gros II, a la Sra. ------.
4.15) Exp. 1352/2014.- Informe-Proposta sobre Contracte Obres corresponent al “Projecte
executiu per a col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal Vall-llobera de
Caldes de Malavella”
Vista la documentació que figura a l’expedient, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra
corresponent al “Projecte executiu per a col·locació de gespa artificial al camp de futbol
municipal Vall-llobera de Caldes de Malavella”, tot convocant-ne la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, per import de 400.000,00€ euros, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a l'aplicació 02 342 63100 de l'
estat de despeses del Pressupost Municipal d' aquest Ajuntament per l' exercici 2014.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d'obres corresponent al “Projecte executiu per a col·locació de gespa artificial al camp de
futbol municipal Vall-llobera de Caldes de Malavella” per procediment obert oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies es puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que s' hagi de celebrar per a la
qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
4.16) Exp. 1093/2014.- PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d'obres locals per a
enderroc de la masia Montserrat a Aigües Bones, redactat per l’Arquitecte Tècnic Sr. Vicenç
Manzano.
SEGON. Dur a terme el replantejament del projecte d'obres, de conformitat amb l'article
126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d'anuncis de l'ajuntament, als
efectes de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

4.17) Exp. 991/2014.- Informe-Proposta en relació al Contracte d'Obres corresponent al
Projecte executiu de l'Enllaç de l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu
Vista la documentació que figura a l’expedient, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa Excavacions J. Tura, S.L., amb NIF B17693672, pel preu
de 108.047,58 € més 22.689,99 € d’IVA, el contracte d'obres consistent en “Projecte
executiu de l'Enllaç de l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu”, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d'adjudicació,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2014
SEGON. Disposar la despesa a càrrec de la aplicació 01 459 63100 del pressupost vigent de
despeses.
TERCER. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar a l'empresa Excavacions J. Tura, S.L., adjudicatari del contracte, la
present Resolució i citar-la per a la signatura del contracte.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i
Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del
Projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de
Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit
es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres de Projecte executiu de l'Enllaç de
l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu en el Perfil de contractant. Així
mateix en ser el contracte superior a 100.000 euros s'ha de publicar, a més, en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona un anunci en el qual s'adoni d'aquesta formalització, en un
termini no superior a quaranta-vuit dies a explicar des de la data de la mateixa.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4.18) Exp. 991/2014.- Nomenar els següents tècnics encarregats de les obres del Projecte
executiu de l'Enllaç de l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu :
- Coordinador en matèria de seguretat i salut el Sr. Abel Bernal Diaz, Arquitecte Tècnic
Municipal.
- Sr. Abel Bernal Diaz, Arquitecte Tècnic Municipal, com a tècnic director.
- Sra. Gemma Torras i Oliveras, Arquitecta Assessora Municipal, com a Responsable del
contracte.

4.19) Exp.70/2011.- 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:
PROPOSTA
Per acord de junta de govern local del dia 7 de maig de 2014, se li va imposar al senyor -----,
una tercera multa coercitiva, per import de 900,00 € (nou-cents euros) i se li va concedir un
nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 18 de desembre de 2013, se li va imposar al
senyor ------, una segona multa coercitiva, per import de 600,00 € (sis-cents euros) i se li va
concedir un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 5 de juny de 2013, se li va imposar al senyor -----,
una primera multa coercitiva, per import de 300,00 € (tres-cents euros) i se li va concedir un
nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 28 de març de 2012, es va ordenar al senyor ------,
que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació, adoptés mesures per tal de
netejar la parcel·la 28 ubicada al C/ Mig, de la Urbanització Can Carbonell, de Caldes de
Malavella, a conseqüència del seu mal estat.
S’ha comprovat que la neteja no s’ha realitzat, per aquest motiu, correspon, d’acord amb el
que preveu l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme a Catalunya, imposar una quarta multa coercitiva atorgant un
nou termini per a l’execució de l’ordre de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Imposar al senyor ---, una quarta multa coercitiva, per import de 1200,00 € (mil doscents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de govern
de 7 de maig de 2014 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 al senyor ------- 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
4.20) Exp. 1112/2014.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent
proposta d’ordre d’execució,
PROPOSTA
Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 8 d’octubre de 2014, s’ha
incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució ----, propietari de la
parcel·la ubicada a Aigües Bones, 18-O-I, de Caldes de Malavella, a conseqüència del seu
mal estat.
Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 25 de novembre de 2014, l’esmentada
parcel·la presenta el següent mal estat de conservació:
-Hi ha gran quantitat de vegetació amb creixement descontrolat.
-La planta soterrani està inundada.
Atès que l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions, han de mantenir-les en bon estat de conservació i que
els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada,
l’execució de les actuacions necessàries per a conservar-les en les condicions adequades.
Atès que la titularitat del immoble correspon a ------, i per tant, és la seva responsabilitat
mantenir l’immoble en les condicions adequades, sense perjudici que els treballs pugui ferlos a través de terceres persones.
Atès que ha transcorregut el termini sense que l’interessat hagi presentat al·legacions a
l’efecte.
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:
- Retirar totes les aigües estancades a la planta soterrani, retirant posteriorment els sediments
o altres materials que s’hi hagin pogut acumular.

- Desbrossar i retirar la vegetació amb creixement descontrolat.
- 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
4.21) Exp. 543/2013.- INFORME-PROPOSTA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ
En data 23 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va acordar imposar a ------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 29 de gener de
2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar l’ordenat.
En data 10 d’octubre de 2014, el Sr. -------, en nom propi va interposar Recurs de
Reposició contra l’esmentada resolució.
Atès el recurs interposat i de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú,
PROPOSO
A. ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 25 de juliol de 2013, el tècnic municipal emet informe en el qual
posa de manifest que a la parcel·la 26-H-I, propietat dels hereus de --------, ubicada al C/ Alt
Urgell, de la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de Malavella, presenta el següent estat:
-Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i
tot de tipus sanitari.
- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes.
- Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
SEGON. En data 21 d’agost de 2013 la Junta de Govern Local va acordar 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 26-H-I, propietat dels

hereus de ------, ubicada al C/ Alt Urgell, de la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de
Malavella, 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.
Es va notificar en data 21 d’octubre de 2013.
TERCER. En data 17 de gener de 2014 el tècnic municipal emet informe en el qual
manifesta que no s’han dut a terme les tasques necessàries per netejar la parcel·la 26-H-I,
ubicada al C/ Alt Urgell, de la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de Malavella.
QUART. En data 29 de gener de 2014, la Junta de Govern Local va acordar ordenar
als hereus de ----, per tal que procedeixin 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 / 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.
A més, s’advertia a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podria
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.
Es va notificar mitjançant BOP de Girona de data 7 de maig de 2014, ja que la
correspondència postal prèviament enviada va ser retornada per Correus a les dependències
municipals.
CINQUÈ. En data 11 de juny de 2014, un veí de la Urbanització Aigües Bones
presenta instància en aquest Ajuntament, en la qual reitera la seva queixa respecte la
necessitat de netejar la parcel·la 26-H-I, ubicada al C/ Alt Urgell, de la Urbanització Aigües
Bones, de Caldes de Malavella, fent incís que aquesta es dugui a terme en l’època més
problemàtica, l’estiu. Doncs, a l’hivern, amb la vegetació seca i escasa ho considera gairebé
innecessari.
SISÈ. En data 16 de juliol de 2014 el tècnic municipal emet informe en el qual
manifesta que no s’han dut a terme les tasques necessàries per netejar la parcel·la.
B. FONAMENTS DE DRET
PRIMER. - La Legislació aplicable és la següent:
-

L’article 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

-

Els articles 29, 253 i 254 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

-

Els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGON.- La part recorrent al·lega que va procedir a netejar la parcel·la durant
l’octubre de 2013 i tenia previst fer-ho en les mateixes dates durant l’any 2014.
A més manifesta que s’ha complert anualment amb tots els requeriments de neteja de
parcel·la, mantenint-la en bon estat.
La part recorrent aporta factura i fotografies de la neteja realitzada durant l’octubre
de 2014, però no aporta cap documentació respecte a la neteja, segons manifesta, realitzada
a l’octubre de 2013. A l’expedient, l’informe del tècnic municipal de data 17 de gener de
2014 no constata cap neteja efectuada, per tant, en aquesta Corporació no es té cap
constància de la suposada neteja efectuada durant l’octubre de 2013.
Una vegada consultat les bases de dades d’aquest Ajuntament consten dos altres
expedients de neteja de parcel·la incoats contra els recurrents. En aquest sentit, en data 30 de
novembre de 2009 es va incoar un expedient d’ordre de neteja de parcel·la, que correspon al
número d’expedient 2009/89 i en data 11 de juliol de 2012 es va incoar un altre expedient
d’ordre de neteja de parcel·la, que correspon al número d’expedient 57/2012.

Per tant, el propietari té ple coneixement de la necessitat de netejar la parcel·la en
dates pròximes a l’estiu i se li ha notificat reiteradament des de l’any 2009.
En el darrer informe del tècnic municipal de data 14 de novembre de 2014 es posa de
manifest que s’ha procedit a la neteja de parcel·la.
C. Per les raons exposades PROPOSO:
PRIMER. Desestimar el recurs pel següent motiu:
1. No hi ha constància que s’hagi efectuat la neteja de parcel·la amb anterioritat a la
imposició de la multa coercitiva.
SEGON. Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra ----- de), pel compliment
del deure de conservació i ordenar l’arxiu de l’expedient
Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat.
La proposta és aprovada per unanimitat.

4.22) Exp. 729/2014.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
CARBONELL, 141 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,
PROPOSTA
Per resolució d’aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d’exigir les
condicions que preveu l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la
ubicada CAN CARBONELL, 141 de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l’informe del tècnic municipal de data 25 de novembre de
2014, el propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de
les mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra ------, pel compliment del
deure de conservació i ordenar l’arxiu de l’expedient.
Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.23) Exp. 876/2014.- INFORME-PROPOSTA

En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada
AIGÜES BONES, 7-S-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,
PROPOSTA
Per resolució d’aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d’exigir les
condicions que preveu l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la
ubicada AIGÜES BONES, 7-S-I, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l’informe del tècnic municipal de data 18 de novembre de
2014, el propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de
les mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra -----, pel compliment del
deure de conservació i ordenar l’arxiu de l’expedient.
Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.24) Expedient: 1317/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
PROPOSTA
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació
i rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i
per la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 19 de novembre de 2014, es posa
de manifest que a la parcel·la ubicada a LLAC DEL CIGNE, 22 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.
-Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.
- Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:

Primer. Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la ubicada a
LLAC DEL CIGNE, 22 , 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.
4.25) Expedient: 1282/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
l’execució d’obres sense llicència que les autoritzi a la parcel·la ubicada a Llac del Cigne,
221, el propietari del qual segons la informació cadastral és ------, i de conformitat amb el
que disposa l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la
següent,
PROPOSTA
Atès que segons resulta de l’informe del tècnic municipal a la parcel·la ubicada a Llac del
Cigne, 221, s’han executat unes obres sense llicència que les autoritzi, consistents en:
-Un porxo de 25,00 m² de superfície aproximada, adossat a la façana sud-oest de l’habitatge.
-Un porxo de 10,00 m2 de superfície aproximada, situat adossat a la façana sud-oest de
l’habitatge.
-Una barbacoa d’obra adossada al llindar nord-oest de la parcel·la.
-Un cos auxiliar d’obra situat adossat als llindars sud-oest i nord-oest de la parcel·la, amb
una superfície aproximada de 20,00 m².

-Un cobert d’estructura metàl·lica situat adossat al llindar sud-oest de la parcel·la, amb una
superfície aproximada de 5,00 m².
-Una piscina prefabricada amb una superfície aproximada de làmina d’aigua de 20,00 m².
Considerant que el porxo de 25,00 m² de superfície aproximada, el porxo de 10,00 m² de
superfície aproximada i la piscina prefabricada poden ser objecte de legalització, tal i com
indica l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.
Considerant que la barbacoa adossada al llindar nord-est de la parcel·la, el cos auxiliar
d’obra de superfície aproximada de 20,00 m² i el cobert de superfície aproximada de 5,00 m²
no poden ser objecte de legalització, tal i com indica l’informe de l’arquitecte tècnic
municipal. Per aquest motiu, s’adverteix que hauran de ser enderrocats.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Incoar, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
redactat per l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’Urbanisme i l’article 116 del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, procediment de restauració de la realitat
física alterada, en relació a les obres anteriorment esmentades.
2n.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies a la senyora ---------, per tal que
puguin examinar l’expedient i fer les al·legacions pertinents, aportant la documentació que
considerin oportuna, en defensa del seu dret.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.26) Expedient: 851/2014.- INFORME - PROPOSTA ENDERROC
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que s'estan realitzant obres, les quals tenen denegat la llicència d’obres, a la parcel·la I-9-F,
ubicada a la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de Malavella, el propietari del qual
segons la informació cadastral és --------, i de conformitat amb el que disposa l’article 175
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
PROPOSTA
Atès el que disposa l’article 118.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en el que s’estableix que finalitzat el
tràmit d’audiència l’òrgan competent ha de ratificar o revocar total o parcialment la primera
resolució de suspensió provisional i immediata de les obres.
Atès el que disposa l’article 118.3 i l’article 119 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en el que s’estableix que si
es ratifica la procedència de tramitar el procediment de protecció de la legalitat urbanística,
l’òrgan competent ha d’acordar requerir a la persona interessada per tal que executi en el
termini d’un mes les mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada, en el
supòsit que les obres tinguin caràcter manifestament il·legalitzable.

Atès el que disposa l’article 120 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en el que s’estableix les mesures de
restauració de la realitat física o jurídica alterada.
Atès que segons resulta de l’informe del tècnic municipal de data 24 de novembre de 2014, a
la parcel·la I-9-F ubicada a la Urbanització Aigües Bones, s'estan realitzant obres, les quals
tenen denegat la llicència d’obres, consistents en:
- Un cos auxiliar adossat a l’edificació principal amb una superfície aproximada de
80,00 m².
Vist l’Acord de la Junta de Govern en sessió del 19/11/2014 on s’adopta denegar la
legalització urbanística del cobert al no considerar-se com una construcció auxiliar sinó com
una ampliació de l’habitatge, incomplint així les separacions mínimes a llindars de parcel·la
i no respectant la franja de protecció paisatgística. Per tant, la construcció ha de ser
enderrocada, tal i com indica l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 24 de
novembre de 2014.
Atès que per acord de junta de govern, del dia 8 de juliol de 2014 es va incoar procediment
de restauració de la realitat física alterada, en relació a les obres anteriorment esmentades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Ratificar la suspensió provisional i immediata de les esmentades obres.
2n.- Requerir al Sr. ------ per tal que en el termini d’un mes des de la notificació d’aquesta
resolució, procedeixin a l’enderroc del cos auxiliar adossat a l’edificació principal amb una
superficie aproximada de 80,00 m².
3r.- Advertir a l’ interessat que transcorregut el termini d’un mes sense haver procedit a la
restauració, es procedirà a l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives,
per import de 300€ a 3000€, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació de
restauració, d’acord amb el que estableix l’art. 128 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, o bé l’execució
subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec dels interessats.
4rt.- Traslladar aquest acord als interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.27) Expedient: 1332/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
l’execució d’obres sense llicència que les autoritzi a les parcel·les 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7-MII ubicades a la Urbanització Aigües Bones d’aquesta localitat, el propietari del qual segons
la informació cadastral és ------, i de conformitat amb el que disposa l’article 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,

PROPOSTA
Atès que segons resulta de l’informe del tècnic municipal de 25 de novembre de 2014, a les
parcel·les 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7-M-II ubicades a la Urbanització Aigües Bones d’aquesta
localitat, s’han executat unes obres sense llicència que les autoritzi, consistents en:
- Moviments de terres a les parcel·les relacionades, en concret, s’han aportat terres fins
a formar un gruix d’aproximadament 3,00 m i un perfil d’aproximadament 3h/1v.
Considerant que els moviments de terra poden ser objecte de legalització, tal i com indica
l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Incoar, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
redactat per l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’Urbanisme i l’article 116 del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, procediment de restauració de la realitat
física alterada, en relació a les obres anteriorment esmentades.
2n.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies a -------- per tal que puguin examinar
l’expedient i fer les al·legacions pertinents, aportant la documentació que considerin
oportuna, en defensa del seu dret.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.28) Exp. 610/2014.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada
AIGÜES BONES, 14-J-II 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,
PROPOSTA
Per resolució d’aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d’exigir les
condicions que preveu l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la
ubicada AIGÜES BONES, 14-J-II , de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l’informe del tècnic municipal de data 18 novembre de 2014,
el propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les
mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra -----, pel compliment del
deure de conservació i ordenar l’arxiu de l’expedient.

Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió quan són les dues hores i
quinze minuts i d’ella la present acta del contingut de la qual jo, el Secretari, en dono fe.

