
ESBORRANY ACTA 4/2015 

 

     SESSIÓ   ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 28 DE GENER DE 2015 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-vuit de gener de dos mil quinze, 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.- 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/2015/3, de data 27 de gener, 

per un import de 36.143,16 €. 

 

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

documents núm. A/2015/4, de data 27/1/2015, per un import de 17.858,25 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

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

 

2.1) Aprovar la liquidació del rebut pendent de pagament de l’activitat Fira- mercat que es 

detalla a la relació de data 23 de gener de 2015, que figura diligenciada a l’expedient. 
 

2.2) Aprovar el padró fiscal per la Taxa clavegueram tipus B corresponent al 4t Trimestre 

2014, d’import 1.816,27 €. 

 

2.3) Aprovar el cens de contribuents referent a 1 de gener de 2015, de les taxes pel servei de 

subministrament d’aigua i pel servei de conservació i reparació de la xarxa de clavegueram 

corresponents al primer grup de l’article 3 de la quota tributària, en l’àmbit del nucli de 



Caldes de Malavella, i de la urbanització Can Carbonell, Can Solà Gros I i Can Solà Gros II, 

Llac del Cigne, Aigües Bones i Tourist Club. 

 

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. 1411 / 2014.- BALNEARI PRATS, S.A..- Concedir llicència per  reparar coberta 

i canviar canonades a PLAÇA SANT ESTEVE, 7. 

.... 

 

3.2) EXP. 1143 / 2015.- ----.- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge 

unifamiliar aïllat a Llac del Cigne, 38-B-2, amb llicència d’obres exp. 276/2012. 

... 

 

3.3) EXP. 1270/2014.- PIROTECNIA ROSADO, S.L.- Vist l’informe emès en relació a la 

petició per col·locar caseta per a venda de pirotècnia a l’Av. Catalunya cantonada amb 

travessia Taronja, la junta de Govern Local acorda per unanimitat denegar l’esmentada 

petició atenent a que la ubicació no és idònia per a la vialitat i seguretat dels usuaris. 

 

CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

4.1) Exp. 21/2015.- Atesa la documentació aportada per ----, adjunta a la sol•licitud de 

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

l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 16 de gener de 2015 en què han 

informat favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a 

la col•locació d’una terrassa davant el C/ Santa Maria 30, d’aquesta localitat. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol: 

 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública a -----,  davant el C/ Santa Maria 

30, per a la col•locació d’una terrassa  pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 

desembre de 2015, en què s’hi instal·laran: 

 Taules 3 

 Cadires 8 

 Jardineres 2 

 Ombrel·les 

 

  Protecció: Jardineres. 

 



Es tindran en compte les següents observacions: 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Es podrà ocupar l’espai a la zona d’estacionament, pel pas de cambrers i que es 

limitarà amb les jardineres, corresponents 1,00 m de llarg per 2,00 m d’ample. 

 La superfície total d’ocupació sobre la vorera i zona d’aparcament de la calçada es 

de 12,00 m². 

 Es tindrà en compta que la disposició de les taules i cadires es podran veure 

alterades per la necessitat de la implantació dels elements nadalencs que s’implanten 

habitualment a la plaça sense que això comporti disminució de la superfície 

ocupada. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 12 m2. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 525,60 € que ja 

han estat prèviament ingressats. 

 

4.2) Autoritzar el gaudi d’un gual de 3 m al C/ Costa Brava, 12, al Sr. ---- 

... 

 

4.3) Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució al Sr. ----,  

amb domicili al ---, com a titular no conductor, amb número 17033_2015_00006_9536M, i 

amb validesa fins al 01/2025. 

 

4.4) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0001317, a nom de --- amb DNI 040302523Z, 

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

 

Fets 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 07/12/2014 17:10 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601009901 

c. Agent denunciant: 014  

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

e. Article infringit: 126.02 



f. Import sanció: 150,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV  SANT MAURICI  

h. Fet denunciat: La Manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones 

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

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 126.02 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: La Manca de 

respecte i la insolidaritat envers altres persones 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

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

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0001317 a nom de ------ per presumpte 

infracció de l’article 126.02 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais 

públics, pel fet de: La Manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones 

 

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

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

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

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

 

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

 

4.5) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0001320, a nom de -------, per infracció de l’ 

Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

Fets 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 07/12/2014 14:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601009897 

c. Agent denunciant: 014  

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

e. Article infringit: 127.C.05 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV  SANT MAURICI  

h. Fet denunciat: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa 

(runes,electrodomèstics,residus de jardineria i d'altres materials) 

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



 

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

127.C.05 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: 

Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol 

naturalesa(runes,electrodomèstics,residus de jardineria i d'altres materials) 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

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

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0001320 a nom de ---- per presumpte 

infracció de l’article 127.C.05 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais 

públics, pel fet de: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa 

(runes,electrodomèstics,residus de jardineria i d'altres materials) 

 

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

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

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

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

 

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

 

4.6) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0028659 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. Data i hora de la presumpte infracció: 29/06/2014 11:50 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601009282 

c. Agent denunciant: 003 

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

e. Article infringit: 60.06 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: No dur identificats els gats,  els gossos i els altres animals que s’hagin 

d’identificar d’acord amb el reglament,  o incomplir els requisits establerts la Llei de 

protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta 

identificació. 

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

 



2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.06 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals,  pel fet de: No dur identificats els gats,  

els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament,  o 

incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la 

desenvolupa amb relació a aquesta identificació. 

 

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 60.06 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. 

 

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. 2014/0028659 iniciat a nom de -------- per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

Identificació de l’expedient 

 

4.7) Identificació de l’expedient 

 



Resolució de l’expedient núm. 2014/0028660 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. Data i hora de la presumpte infracció: 05/07/2014 11:40 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601009315 

c. Agent denunciant: 019 

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

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200, 00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: VE FRANCIAC  

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

i. 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. 

 

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 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. 2014/0028660 iniciat a nom de -----  amb DNI/CIF   per 

infracció de l’Ordenança 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. 

 

4.8) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0028668 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. Data i hora de la presumpte infracció: 19/07/2014 23:20 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601009326 

c. Agent denunciant: 018 

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

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

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

i. 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. 

 

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 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. 2014/0028668 iniciat a nom de ----- per infracció de 

l’Ordenança 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. 

 

4.9) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0032387 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. Data i hora de la presumpte infracció: 31/07/2014 10:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007355 

c. Agent denunciant: 020 

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

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL PONENT  

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

i. 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. 

 



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 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. 2014/0032387 iniciat a nom de ------ per infracció de 

l’Ordenança 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. 

 

4.10) Identificació de l’expedient 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0032390 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. Data i hora de la presumpte infracció: 15/08/2014 16:00 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007377 

c. Agent denunciant: 020 

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

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200, 00 Euros 



g. Lloc de la denúncia: CL SANT MAURICI  

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

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

 

2. Els fets esmentats 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. 

 

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 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. 2014/0032390 iniciat a nom de ------ per infracció de 

l’Ordenança 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. 

 

4.11) Identificació de l’expedient 



 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0032391 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. Data i hora de la presumpte infracció: 30/07/2014 10:47 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601007344 

c. Agent denunciant: 020 

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

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL PUIGSACALM 48 

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

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

 

2. Els fets esmentats 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. 

 

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 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. 2014/0032391 iniciat a nom de -------- per infracció de 

l’Ordenança 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. 

 

4.12) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0032389 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. Data i hora de la presumpte infracció: 07/08/2014 12:50 

b. Número de butlleta / Acta: 5078601010527 

c. Agent denunciant: 016 

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

e. Article infringit: 61.01 

f. Import sanció: 600,00 Euros 

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

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

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

comporta risc greu per la salut. 

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

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 61.01 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals,  pel fet de: Mantenir els animals sense 

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

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

 

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 61.01 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. 

 

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. 2014/0032389 iniciat a nom de ------ per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 600,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.13) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2014/0032385 iniciat a nom de ------- per presumpta 

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

 

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

 

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

b. Número de butlleta / Acta: 5078601011076 

c. Agent denunciant: 006 

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

e. Article infringit: 133. 04 

f. Import sanció: 500, 00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: RB RUFI  

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

general. 

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

 



2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 133.04 

de l’Ordenança 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’Ordenança 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. 2014/0032385 iniciat a nom de ------- per infracció de 

l’Ordenança 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. 

 

4.14) Exp. 399/2014.- 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  30 d’abril de 2014, s’ha 

incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra ------, propietari de 

la parcel·la ubicada a  AIGÜES BONES, 5-J-II, de Caldes de Malavella, a conseqüència del 

seu mal estat. 

 

Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 21 de gener de 2015, l’esmentada 

parcel·la presenta el següent mal estat de conservació: 

- No s’ha desbrossat la vegetació herbàcia ni estassat els matolls. 

- No s’ha realitzat cap tasca de poda de branques seques ni de vegetació que supera el límit 

de la parcel·la. Segueix havent-hi branques en contacte amb el cablejat de la via pública. 

- No s’ha retirat l’arbre sec. 

- La parcel·la no compleix les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

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 el terreny en les condicions adequades, sense perjudici que els treballs pugui fer-

los 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:   

- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i 

tota la vegetació seca. 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar. 

- Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda. 

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

- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, 

especialment de les branques que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el 

qual cal mantenir un mínim d’un metre de distància. 

- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus 

sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades. 

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera. 



- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

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. 874/2014.- INFORME-PROPOSTA  

  

En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de parcel·la ubicada  

AIGÜES BONES, 22-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 
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, 22-L-I , de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l’informe del tècnic municipal de data 21 de gener de 2015 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. 

 

4.16) Exp. 1277/2014.- INFORME PROPOSTA D’INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT 

SANCIONADOR   

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

que concorre causa d’incoació d’expedient sancionador, 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  

 



Vista la denúncia de la guàrdia civil amb RE: 7342, per mitjà de la qual aquest Ajuntament 

ha tingut constància del següent fet: en el taller mecànic Genís Sarrà SL propietat de la Sra. -

----, situat a la Carretera Llagostera, núm. 7,    d'aquest municipi, es desenvolupa l’activitat 

de taller mecànic sense disposar de l’acta de control inicial favorable. 

 

Vist l' informe jurídic en el que s' indicava la Legislació aplicable i el procediment a seguir 

per portar a terme la tramitació del corresponent expedient sancionador. 

 

Vist l' informe dels serveis tècnics municipals emès al respecte que en síntesi assenyala que: 

“El titular no ha presentat el corresponent certificat en el que es justifiqui la correcta 

aplicació de la pintura de protecció dels elements estructurals metàl·lics, no s’ha fet la 

reglamentària visita d’inspecció final, amb la qual cosa i tal com diu en la llicència, no es 

pot iniciar l’activitat ja que no s’ha obtingut la corresponent visita de comprovació 

favorable.” 

 

Atès que els fets descrits són constitutius d' infracció administrativa, tipificada com a greu 

en l' article 82.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de 

les Activitats. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

PRIMER. Incoar expedient sancionador per la realització de l’activitat de taller mecànic 

sense disposar de l’acta de control inicial favorable, fet pel qual es presumeix responsable, a 

la -----. 

 

SEGON. Nomenar instructor de l’expedient al regidor, Sr. José Fernández Celada, i 

secretària, la tècnic d’administració general de la Corporació Judit Valls Salada. Així 

mateix, s'estarà a l'establert sobre abstenció i recusació en els articles 28 i 29 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú. 

  

TERCER. Que una vegada finalitzada la instrucció del procediment, haurà de remetre's 

l'expedient de nou a la Junta de Govern Local perquè resolgui sobre el mateix, en virtut de 

les atribucions que li han estat conferides per decret de l’alcalde de data 21 de juny de 2011 i 

l'article 86 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les 

Activitats. 

 

QUART. Comunicar a l' Instructor la iniciació de l' expedient amb trasllat de quantes 

actuacions existeixin al respecte als efectes de que ordeni d' ofici, si cap, la pràctica de les 

proves i actuacions que condueixin a la determinació dels fets i responsabilitats susceptibles 

de sanció, i a la vista de les actuacions practicades, formuli el plec de càrrecs corresponents, 

d’acord amb l’article 10 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 

sancionador. 

 

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució junt amb el plec de càrrecs, a l' inculpat i a la resta d' 

interessats, atorgant-los un termini de 10 dies perquè presentin al·legacions i, en el seu cas, 

per la pràctica de les proves, les quals podran ser propostes pel presumpte responsable. 

 



La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.17) Exp. 880/2014.- 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 30 de juliol de 2014, s’ha 

incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra TAUROTRAGUS 

2000, S.L., propietari de la parcel·la ubicada a  AIGÜES BONES, 7-K-II, de Caldes de 

Malavella, a conseqüència del seu mal estat. 

 

Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 21 de gener de 2015, l’esmentada 

parcel·la presenta el següent mal estat de conservació: 

- No s’ha desbrossat la vegetació herbàcia ni estassat els matolls. 

- No s’ha retirat el “big-bag” ni cap residu. 

- La parcel·la no compleix les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

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  TAUROTRAGUS 2000, S.L., i per tant, és 

la seva responsabilitat mantenir el terreny en les condicions adequades, sense perjudici que 

els treballs pugui fer-los 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  TAUROTRAGUS 2000, S.L., 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.  

- 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. Especialment 

cal retirar el “big-bag”.  

- 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   TAUROTRAGUS 2000, S.L., titular de la parcel·la. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.18) Exp. 87/2012.- 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 

 

Per acord de junta de govern local del dia 8 d’agost de 2014, 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 26 de febrer de 2014, 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 26 de juny de 2013, 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 109 ubicada al C/ La Masia, de la Urbanització Can Carbonell (fase II), 

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 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 tercera multa coercitiva, per import de 900,00 € (nou-

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

de 8 d’agost 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  

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. 

 

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

podrà procedir a la imposició d’una quarta multa coercitiva entre 300,00 i 3.000,00 € i així 

successivament, fins que es doni compliment a l’ordre d’execució. 

 

Si ho estima pertinent, en lloc d’imposar noves multes coercitives, l’Ajuntament podrà 

procedir a l’execució de l’ordre esmentada a càrrec  de l’interessat. 

 

3r.- Traslladar aquest acord a l’interessat i al departament de rendes. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.19) Exp. 68/2015.- Contracte per a la gestió del "Projecte Habitat": accions per a 

l’accés i el manteniment de l’habitatge a Caldes de Malavella 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb 

publicitat del contracte de servei per a la gestió del "Projecte Habitat": accions per a l’accés i 

el manteniment de l’habitatge a Caldes de Malavella. 

 

SEGON. Autoritzar, en la quantia de 29.747,85 €, la despesa que per a aquest Ajuntament 

representa la contractació de servei per a la gestió del "Projecte Habitat": accions per a 

l’accés i el manteniment de l’habitatge a Caldes de Malavella, amb càrrec a la partida 02 231 

22706 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal vigent. 

 

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i  Tècniques per a la 

contractació per a la gestió del "Projecte Habitat": accions per a l’accés i el manteniment de 

l’habitatge a Caldes de Malavella, per procediment negociat amb publicitat. 

 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del 

contingut de la qual jo, el Secretari, en dono fe.      

 


