AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 46/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 10 DE DESEMBRE DE 2014

A Caldes de Malavella, el deu 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 dels Srs. Pere
Oliveras Farrerós, Gemma Alsina i Mir, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i Ma. Mercè
Rossell i Rius. 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 26 DE NOVEMBRE
Per unanimitat son aprovats els esborranys de les actes núm. 44/2014 corresponent a la
sessió del dia 26 de novembre.
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/2014/73, de data 10 de
desembre, per un import de 40.083,11 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades per la relació de
documents núm. A/2014/43, de data 10 de desembre, per un import de 20,70 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de
documents núm. A/2014/42, de data 10 de desembre, per un import de 10.326,31 €, que
figura diligenciada a l’expedient.
TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS.
A proposta de la Regidora de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:

2.1) Aprovar l’establiment dels preus públics de venda del calendari 2015 vinculat al Grup
de Ball de l’ Hereu Riera i el patrimoni religiós de Caldes de Malavella (ermites i esglésies),
fixant-lo en 3 €.
QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
següents acords:
3.1) EXP. 157 / 2014.- -------.- Concedir llicència per talar un pi a CAN SOLA GROS II,
121.
....
3.2) EXP. 1272 / 2014.- ------.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança Municipal
reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i
d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el
qual s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o
treballs realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació.
Atès que en data 04/12/2014, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent amplia porta de la tanca a LLAC DEL
CIGNE, 702.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret
de l’alcalde de data 21 de juny de 2011, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a amplia porta de la tanca a LLAC DEL CIGNE, 702, sense perjudici de les futures
que es portin a terme.
Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació
de la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva
realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
.....
3.3) EXP. 1374 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada d'1 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref.
140546GIC NE - codi obra 012014746469) a CRA N-II - PGA GOLF.
….
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES .
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:

4.1) A punt de finalitzar el proper dia 10/12/2014 el permís de maternitat de que gaudia
l’educadora de la llar d’infants Sra. -----, s’acorda:
Primer.- Autoritzar-li el gaudi de vacances de l’11 de desembre de 2014 al 28 de gener de
2015 (22 dies laborables).
Segon.- Atorgar-li permís per gaudi d’alletament compactat del 29 de gener al 20 de febrer
de 2015 (17 dies laborables).
4.2) Exp. 1385/2014.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Donat que d’ençà el 2/12/2014 l’oficial 2a. de la brigada Sr. -------- es troba de baixa per
ILT per motiu d’hospitalització i intervenció quirúrgica, d’una durada previsible d’entre dos
i tres mesos, es considera convenient la contractació d’un substitut per no destorbar el
normal funcionament de la brigada municipal.
La persona que es proposa per substituir-lo és el Sr. ----- que havent participat en el procés
selectiu per un lloc de treball igual al que ara es vol contractar en el programa del SOC
treball i formació per a persones aturades demandants d’ocupació majors de 30 anys i no
perceptores de subsidi que va iniciar-se el passat 28 de novembre, tot i ser considerat apte i
amb molt bona puntuació, no va poder accedir-hi per raó de la limitació de places i
condicions.
...
A proposta de la Regidora de Benestar, s’acorda:
4.3) Concedir un ajut del 34% del cost del SAD de J.V.CH., segons petició de 7/10/2014.
4.4) Acceptar la petició de canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants del nen ----.
4.5) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució a la Sra. ----, amb domicili a urb. Llac del Cigne, 209 bis, com a titular conductor, amb número
17033_2014_00022_1026P, i amb validesa fins al 12/2024.
4.6) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució a la Sra. ----, amb domicili a Roureda de Can Roig, 45, com a titular conductor, amb número
17033_2014_00023_1783K, i amb validesa fins al 12/2024.
4.7) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució a la Sra. ------, amb domicili a C/ Nou, 58, 1, 1, com a titular no conductor, amb número
17033_2014_00024_0606E, i amb validesa fins al 12/2024.
4.8) Vista la sol·licitud presentada;
...
1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 67/2014

Titular: ----DNI: ----Domicili: Av. Sant Maurici, 9, 2n, E- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom-ROBIN
Data naixement: 1/3/2014
Raça- STAFFORDSHIRE BULL TERRIER Núm. identificació: 941000016878620
Sexe- Mascle
Núm. Registre Censal: R000363795
.....
4.9) Exp. 1380/2014
Projecte bàsic i executiu per a Centre d'Interpretació sobre el termalisme del Pliocè (Camp
dels Ninots) a l'actualitat (el fenomen Balneari
PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar les obres descrites al “Projecte bàsic i
executiu per a Centre d'Interpretació sobre el termalisme del Pliocè (Camp dels Ninots) a
l'actualitat (el fenomen Balneari), amb l’objectiu d’ acollir les diferents estances amb
l’objectiu de desenvolupar les activitats complementàries de difusió i d’interpretació del
coneixement històric i científic , relacionades amb la docència , la recerca i la didàctica del
pliocè (camp dels Ninots) a l’actualitat (el fenònen Balneari), que es poden qualificar com a
Obres de rehabilitació al c/ Sant Grau, 21.
Atès que s’ha emès informe per secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Atès s’ha emès informe per part del servei Tècnic.
Examinada la documentació que l'acompanya,
PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu per a Centre d'Interpretació
sobre el termalisme del Pliocè (Camp dels Ninots) a l'actualitat (el fenomen Balneari)” al c/
Sant Grau, 21.
....
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.10) Exp. 1382/2014.Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació
Centre d'Interpretació sobre el termalisme del Pliocè (Camp dels Ninots) a l'actualitat (el
fenomen Balneari)”,
D' acord amb el que ordena l' Alcaldia, i en compliment del que estableix l' article 3.a) del
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d' administració local amb habilitació de caràcter nacional, s’eleva la següent
proposta de resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra
contemplada al “Projecte bàsic i executiu per a Centre d'Interpretació sobre el termalisme
del Pliocè (Camp dels Ninots) a l'actualitat (el fenomen Balneari)”, convocant la seva
licitació.
.....
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.11) Exp. 956/2014.- 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,
.....
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r. Ordenar a ---------, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre, en el termini
de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.
- 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.
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.
4.12) Expedient: 917/2013

INFORME - PROPOSTA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals, 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
.........
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Requerir a ERIVAC CONSTRUCCIONES S.L. perquè executi, en el termini
d’un mes les mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada, consistents en:
- Enderrocar els murs de rocalla i els tancaments de parcel·la.
- Reposició del terreny a l’estat previ a l’inici de les obres executades sense llicència.
Segon.- Imposar a ERIVAC CONSTRUCCIONES S.L, 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 9 d’abril de 2014 i concedir-li un nou termini d’un mes, per tal
que procedeixi a executar l’ordenat.
El pagament s’haurà de fer mitjançant transferència bancària al següent compte corrent
ES76 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.
Tercer.- Advertir a ERIVAC CONSTRUCCIONES S.L. que, en el cas d’incompliment de
l’ordenat, l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una 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.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, als efectes oportuns.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.13) Exp. 953/2014.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS II, 161 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
.....
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.
4.14) Exp. 846/2014.- 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,
....
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r. Ordenar a -------, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre, en el termini de
deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment la que es troba
en contacte amb el cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un
metre de distància.
- Poda de les branques seques i trencades que presenten perill de caiguda, i retirada dels pins
que s’estan assecant. Per realitzar qualsevol tala d’arbres cal sol·licitar permís previ a
l’Ajuntament.
- 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.
- Prendre les mesures necessàries perquè l’existència de plagues, com la processionària del
pi, no generi cada any molèsties i perjudicis al veïnat.
- 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.
4.15) Exp. 491/2013.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada
AIGÜES BONES, 26-D-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
......
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra BUILDINGCENTER,
SAU, 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.
4.16) Exp. 874/2014.- 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,
.......
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r. Ordenar a ----------, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre, en el termini
de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc
a l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de
multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi
l’obligació de conservació.
3r.- Notificar la present resolució a --------, titular de la parcel·la.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.17) Exp. 873/2014.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada
AIGÜES BONES, 20-L-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
.....
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.
4.18) Exp. 169/2013
INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició de multa coercitiva, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent:
PROPOSTA
..........
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Imposar al senyor ------, una segona multa coercitiva, per import de 600,00 € (siscents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de govern
de 16 d’abril de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a
executar l’ordenat.
…..

2n.- Advertir al senyor ------ que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament
podrà procedir a la imposició d’una tercera 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.
4.19) Exp. 717/2014.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de les parcel·les ubicades a
AIGÜES BONES, 15-L-II i AIGÜES BONES, 16-L-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
.....
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra SERVIHABITAT XXI
S.A.U., 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.
4.20) Exp. 682/2014.- INFORME - PROPOSTA ENDERROC
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals, 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
.......
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Requerir al Sr. -------- perquè executi, en el termini d’un mes les mesures de
restauració de la realitat física o jurídica alterada, consistents en:
-Enderroc del conducte d’extracció de fums fins a deixar-lo en el seu estat inicial.
Segon.- Advertir al Sr. --------- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament
podrà procedir a la imposició d’una 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.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, als efectes oportuns.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.21) Exp. Exp. 151/2014.- INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
De conformitat amb l'article 17 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova
el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en Matèria de
Responsabilitat Patrimonial, en relació amb l'expedient Núm. 151/2014, que aquest
Ajuntament tramita, en base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Atès la sol·licitud presentada per la Sra. --- a la qual s’ha donat entrada, amb
núm. 596, en el Registre general d’aquest Ajuntament, en la qual es detallen els danys
següents:
.....
Atès l'expedient i de tot allò instruït, es formula la següent, PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ:
PRIMER. Reconèixer a la Sra. ------ el dret a rebre una indemnització com a conseqüència
dels danys soferts en el vehicle Volkswagen Polo matrícula ----, causats per l’empresa de
Jardineria Girona en realitzar tasques de sanejament dels arbres.
SEGON. La quantitat a què ascendeix la indemnització és de dos-cents quaranta-dos euros,
242,00€ (IVA, inclòs), que correspon a la quantia sol·licitada per la Sra. ----- i que ja ha
estat ingressada en aquest Ajuntament per l’empresa Jardineria Girona.
TERCER. Aprovar el pagament de dos-cents quaranta-dos euros, 242,00€ (IVA, inclòs) a la
Sra. -------.
QUART. Notificar la Resolució a la Sra. ----- i a l’empresa Jardineria Girona.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.22) Exp. 151/2012.- 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
......
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Imposar als hereus de -----, una segona multa coercitiva, per import de 600,00 € (siscents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de govern

de 14 de maig de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a
executar l’ordenat.
........
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 ------- (HEREUS DE), titular de la parcel·la.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.23) Exp. 44/2010.- 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 tot això exposat, i en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde de data 21 de juny de 2011, la Junta de Govern Local, acorda:
1r.- Imposar al senyor -------, una vuitena multa coercitiva, per import de 2400,00 € (dos
mil quatre-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de
junta de govern del 7 de maig de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que
procedeixi a executar l’ordenat.
……..
2n.- Advertir al senyor ------- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament
podrà procedir a la imposició d’una novena 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.
4.24) Exp. 67/2011.- 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
.......
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Imposar al senyor --------, una quarta multa coercitiva, per import de 1200,00 € (mil
dos-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de
govern de 14 de maig de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que
procedeixi a executar l’ordenat.
.......
2n.- Advertir al senyor ----- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà
procedir a la imposició d’una 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.
4.25) Exp. 124/2011.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició de multa coercitiva, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent:
PROPOSTA
........
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Imposar al senyor ------, una quarta multa coercitiva, per import de 1200,00 € (mil
dos-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de
govern de 30 d’abril de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi
a executar l’ordenat.
.....
2n.- Advertir al senyor ------ que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament
podrà procedir a la imposició d’una 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.
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.

