AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 17/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 29 D’ABRIL DE 2015

A Caldes de Malavella, el vint-i-nou d’abril 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
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2015/22, de data 28/4/2015 , per
un import de 85.664,49 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de documents
núm. A/2015/19, de data 28/4/2015, per un import de 8.786,08 €, que figura diligenciada a
l’expedient.
SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de la regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
2.1) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local de la companyia subministradora d’energia elèctrica ENERGY
STROM XXI SL, per import de 33,87 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació
declarat per l’empresa durant el 1er. Trimestre de 2015.
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. 1004 / 2014 .- ------ .- Concedir una pròrroga de l’exp. 50/2012 per l’acabament
de les obres a PGA GOLF B2-07, que finalitzarà el dia 31/12/2015 .
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 35 €, que ja han estat
prèviament ingressats.
2.2) EXP. 50 / 2015.- ------.- 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 28/04/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a refer part de la tanca caiguda a LLAC
DEL CIGNE, 626.
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 refer part de la tanca caiguda a LLAC DEL CIGNE, 626, 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.
Quart.- S’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 102,91 € i el dipòsit de la fiança per
gestió de runes d’import 150,00 € que ja han estat prèviament ingressats. Donat s’han pagat
137,61 € d’ICIO s’aprova la devolució de la diferència de 34,70 €.
2.3) EXP. 339 / 2015.- IPHES - INSTITUT DE PALEOECOLOGIA HUMANA I
EVOLUCIÓ SOCIAL.Primer.- Concedir llicència per fer sondeig-perforació per analitzar sediments a la zona del
CAMP DELS NINOTS.
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin
quedat malmesos a causa de les obres.
 Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat.
 S’ha de demanar la corresponent sol·licitud d’ocupació de la via pública.
 S’ha de realitzar el seguiment arqueològic/paleontològic de l’actuació.

Simultàniament, donat que l’art. 5.4 a) de l’Ordenança fiscal núm. 5, estableix com a
bonificació potestativa del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració i vist
l’informe del tècnic municipal, s’acorda:
1.- Declarar d’especial interès per concórrer circumstàncies d’interès geològic en les obres
contemplades en l’expedient de referència.
2.- Aprovar la liquidació de l’ICIO per la llicència referida, que ascendeix la quantitat de
1.200 €.
3.- Aprovar una bonificació del 95% de l’esmentat impost d’acord amb l’informe tècnic,
resultant a ingressar la quantitat de 60 € que s’hauran d’ingressar en el termini que s’indica.
2.4) EXP. 300 / 2015.- ------.- 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 27/04/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent modificar llicència concedida en exp.
952/2013: instal·lar cel-ras, separar dutxa, nivellar i pavimentar a C/ TERMES ROMANES,
33, 1R.
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 modificar llicència concedida en exp. 952/2013: instal·lar cel-ras, separar dutxa,
nivellar i pavimentar a C/ TERMES ROMANES, 33, 1R, 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.- Condicions de la llicència:
- La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin
quedat malmesos a causa de les obres.
- Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat.
- En cas de col·locació de contenidors de runes s’haurà de fer la corresponent sol·licitud
d’ocupació de la via pública.
- La fusteria exterior serà preferiblement de colors foscos.
Quart.- 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.

Cinquè.- Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 1.967,95 € i del
dipòsit de la fiança per gestió de runes d’import 150 € que s’hauran d’ingressar en el termini
que s’indica.
QUART.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
3.1) Autoritzar la Sra. Anna Peñas Zamora l’assistència a la jornada organitzada per l’ACM
sobre transparència accés a la informació i bon govern a l’administració, el dia 4 de maig.
Vist l’informe del Servei Tècnic Municipal, s’acorda:
3.2) Exp. 299/2014.- Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per l’empresa ADOMGRI
adjudicatària dels treballs de manteniment de franges perimetrals a les urbanitzacions.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
3.3) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ---- del curs P-1.
3.4) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants del nen ---- al curs P-II per curs 2014-2015.
Vist l’informe del Servei Tècnic Municipal, s’acorda:
3.5) Exp. 400/2015.- Atesa la documentació aportada pel Sr. --- (Bar Tèrmic), 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 27 d’abril 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, a la Plaça de l’Ajuntament núm. 9, 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 al Sr. ---- (Bar Termic), i domicili
a la Plaça de l’Ajuntament núm. 9, per a la col•locació d’una terrassa pel període comprès
entre el 24 d’abril i el 27 d’abril de 2015, en què s’hi instal·laran:
—
Taules 10.
—
Cadires 40.
—
Protecció: Jardineres.
Es tindran en compte les següents observacions:



Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública.
Es deixarà a la vorera un pas de 120 cm, d’ample lliure d’obstacles per la circulació
de vianants.







Es podrà ocupar l’espai de la calçada reservat a aparcament, corresponents al front de
la façana del local d’uns 15,00 m de llarg per 4,00 m d’ample.
La superfície total d’ocupació sobre la vorera i zona d’aparcament de la calçada es de
60,00 m²
Es col·locaran elements separatius de forma que es delimiti l’espai de la terrassa amb
la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles.
Es disposarà de la suficient senyalització diürna i nocturna, per precaucions a la
seguretat vial.
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 (es pot consultar a la següent adreça
electrònica
http://www.caldesdemalavella.cat/Ajuntament/Ordenances/ocupacioviapublica.pdf, o
a les oficines municipals).



Es tindrà cura del bon estat i neteja de la vorera.

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 60 m2.
TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 33,60 € que ja
han estat prèviament ingressats.
3.6) Exp. 293/2015.- Atesa la documentació aportada per ---- (Can Floris), 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 27 d’abril 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, al C/ Llibertat, 4, 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 ----- (Can Floris), i domicili al
C/ Llibertat, 4, per a la col•locació d’una terrassa pel període comprès entre el 27 de març i el
27 d’abril de 2015, en què s’hi instal·laran:
—
Taules 3.
—
Cadires 12.
—
Para-sols i Jardineres 3

 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 de la calçada reservat a aparcament (de l’altre costat de la
calçada), corresponents al front de la façana del local d’uns 5 m de llarg per 2,20 m
d’ample, i una superfície d’11,00 m², i corresponent a la plaça d’estacionament més
proper al carrer Sant Grau.
Que els diumenges amb motiu de la celebració de la Fira-Mercat dels Diumenges, que
es porta a terme en aquell espai, la configuració de la disposició de les taules
s’adaptarà a les necessitats pròpies de la Fira-Mercat sense que això comporti
disminució de la superfície ocupada.
Es col·locaran elements separatius de forma que es delimiti l’espai de la terrassa amb
la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles.
Es separarà 1,50 m, l’inici de la terrassa, de la cantonada del carrer de Sant Grau per
no perjudicar el gir dels vehicles en direcció plaça de l’Ajuntament.
Es disposarà de la suficient senyalització diürna i nocturna, per precaucions a la
seguretat vial.
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 d’11 m2.
TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 42,24 €, que ja
han estat prèviament ingressats.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
3.7) Autoritzar el gaudi d’un gual de 4 m al C/ Roureda de Can roig, 55, al Sr. -----Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 21,90 €, corresponent a
l’exercici 2015. Aquest preu no inclou la placa.
3.8) ANTECEDENTS
Considerades les denúncies formulades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit
sobre fets de la circulació en les vies urbanes del terme municipal, objecte dels expedients
sancionadors que es relacionen en el llistat que s’uneix a la resolució i conclosa la instrucció
d’aquests expedients al no haver-se presentat al·legacions, constituint els fets denunciats

infraccions als preceptes de l’Ordenança Municipal de Circulació i de l’Ordenança
Reguladora de les zones d’estacionament amb limitació horària, la Llei de Tràfic i Seguretat
Vial i reglaments que la desenvolupen, procedeix imposar un multa, a cada un dels infractors
inclosos en la relació que a continuació es cita, juntament amb la pèrdua corresponent de
punts del permís o llicència de conducció que en cada cas es detalla:
Expedient

Nom i cognoms

2014/0042562 ----------2014/0040263 ---------2014/0042643 -----------

Normativa

005. 08 OMC .

Import

Punts

500

18. 2 RGC Llei 18/2009
87. 1 RGC Llei 18/2009

0
200

3

200

4

Fets denunciats:
005. 08 Ordenança Municipal Circulació Circular en el sentit contrari de circulació establert.
18. 2 Reglament General Circulació Llei 18/2009 Conduir utilitzant dispositius de telefonia
mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció manual
del conductor
87. 1 Reglament General Circulació Llei 18/2009 Avançar de manera que s'envaeix la zona
reservada al sentit contrari en un lloc o en circumstàncies en què la visibilitat disponible no és
suficient per poder efectuar la maniobra o desistir-ne una vegada iniciada. / Adelantar de
manera que se invada la zona reservada al sentido contrario en un sitio o circunstancias en que
la visibilidad disponible no es suficiente para poder efectuar la maniobra o desistir una vez
iniciada
FONAMENTS
1.
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en la seva redacció donada per la
Llei 18/2009, de 23 de novembre (LSV).
2.
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s'aprova el Reglament general de
circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990
de 2 de març (CIR).
3.

Ordenança Municipal de Circulació publicada en BOPG núm. 141 de 23/07/2010

4.
D’ acord amb el que estableix l’ article 71.4 de la LSV la competència per sancionar
les infraccions a les normes de circulació comeses en les vies urbanes correspon a l’ Alcalde,
que pot delegar la competència.
5.
Aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local en virtut de la
delegació efectuada per l’ Alcaldia mitjançant decret núm. 54/2011, de 21 de juny.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
Acord:
1. Imposar la sanció proposada per l’instructor de l’expedient, per haver infringit el precepte
indicat, amb la corresponent pèrdua de punts del permís o llicència de conducció segons la
relació esmentada.
2. Oferiment dels Recursos i dels terminis de pagament procedents legalment.
3. Donar trasllat de la resolució a la Unitat de Sancions de Trànsit del Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal de la Selva perquè procedeixi a la seva notificació als
interessats.
3.9) Exp. 1340/2014.- Atès el Contracte de les obres per a la Sociabilització del Camp dels
Ninots, adjudicat a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 S.L., en sessió de la Junta de
Govern del dia 1 d’abril de 2015.
Atès el Pla de Seguretat i Salut de les Obres que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.
Atès l’informe favorable del tècnic Sr. Abel Bernal Diaz.
De conformitat amb l’ establert a l’ article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’ octubre,
pel que s’ estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de
Construcció i l’ article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, es proposa i la Junta de Govern Local adopta per unanimitat, els següents,
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa Excavaciones
Ampurdan 2000 S.L., per a l’execució de les obres de Sociabilització del Camp dels Ninots.
SEGON. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat qui
ha de procedir a comunicar-lo a l’autoritat laboral.
3.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0006340, a nom de ----, per infracció de l’
Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.

Data i hora de la presumpte infracció: 21/03/2015 20:44
Número de butlleta / Acta: 0370315100008
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17

f.
g.
h.
i.

Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL LLEVANT UR LLAC DEL CIGNE 864
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local, acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0006340 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
evitar la fugida d’animals.
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.
3.11) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0006135, a nom de --------, per infracció de l’
Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 17/03/2015 16:21
Número de butlleta / Acta: 0370315100005
Agent denunciant: 018
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CR LLAGOSTERA
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ---------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local, acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0006135 a nom de ------per presumpte
infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
evitar la fugida d’animals.
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.
3.12) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0006148, a nom de -------, per infracció de l’
Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 18/03/2015 07:12
Número de butlleta / Acta: 0370115100001
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ordenança 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: --------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local, acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0006148 a nom de ----- per presumpte
infracció de l’article 6017 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
evitar la fugida d’animals.
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.
3.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0006176, a nom de ---------, per infracció de l’
Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 17/03/2015 16:20
Número de butlleta / Acta: 0370315100006
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60. 17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CR LLAGOSTERA
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local, acorda:

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0006176 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 6017 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
evitar la fugida d’animals.
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.
3.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0006230, 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 17/03/2015 19:40
Número de butlleta / Acta: 0370315100007
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133. 04
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: PZ DE LA SELVA
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133.04 de
l’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.
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.
La Junta de Govern Local, acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0006230 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 13304 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.

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.
3.15) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0005645, 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 07/03/2015 10:40
Número de butlleta / Acta: 0370315100004
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 134. C
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL MORERA UR LLAC DEL CIGNE 80
Fet denunciat: Incomplir les condicions fixades en les llicències per evitar
l'embrutiment o l'emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties.
i. Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 134.C de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: Incomplir les
condicions fixades en les llicències per evitar l'embrutiment o l'emissió de pols, fums i
altres elements que causin molèsties.
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.
La Junta de Govern Local, acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0005645 a nom de ----- per presumpte
infracció de l’article 134.C de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics,
pel fet de: Incomplir les condicions fixades en les llicències per evitar l'embrutiment o
l'emissió de pols.fums i altres elements que causin molèsties.
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.
3.16) PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de
preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2
174,136

Euros/ kW i any
P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

152,356

Sublot 2 (2.1A)

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
PREUS ENERGÍA (€/MWh)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

P1
138,231

P2
119,319

P3
85,149

P4
0,000

P5
0,000

6.1

TP-DH6B

171,405

138,415

114,815

90,875

84,756

P6
0,000
69,52
0

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril
de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària
l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència
establert a la clàusula setena del PCAP i també la cessió del contracte a l’ACM.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització
dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Caldes de Malavella s’adhereix a la segona pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya

membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
88,478 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

133,442
153,119

40,728885

68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
110,685 94,777
70,785
124,731 103,019 96,943

P4
0,000
82,560

P5
0,000
79,767

P6
0,000
67,026

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona)
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
3.17) Exp. 138/2015.- Primer.- D’acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de data
27 d’abril de 2015, la Junta de Govern , per unanimitat, acorda concedir les subvencions per a
l’exercici 2015, a les següents entitats esportives locals:
NOM DE L’ENTITAT
CLUB TENNIS CALDES
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE MALAVELLA
CLUB ESPORTIU CALDES DE MALAVELLA
CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES
CLUB PATÍ CALDES
CLUB PATÍNATGE ARTÍSTIC CALDES
FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA

SUBV.2015
Euros
3.000
12.700
2.260
7.900
7.100
6.600
6.500
750

CLUB CALDENC D’ESCACS

1.040

Segon.- L’Entitat beneficiària haurà de justificar la despesa abans del 30 de novembre de
2015.
Per justificar la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
[es podrà disposar dels impresos normalitzats que facilitarà l' Ajuntament].
Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde acompanyada de:
— Breu memòria de l’activitat realitzada, sobre les activitats realitzades, participants, etc...
— Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa.
—
Declaració acreditativa de que s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció.
—
Declaració que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat
que es tracta que sumats a l' ajuda de l' Ajuntament sobrepassi el seu cost total.
L’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, llevat precepte en contrari contingut en les
normes reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la justificació,
que no excedeixi de la meitat del mateix, quan es refereixi a activitats a desenvolupar durant
el mes de desembre o altres sempre i quan amb això no es perjudiquin drets de tercer.
3.18) Exp. 183/2015.- Primer.- D’acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de data
27 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local acorda concedir les subvencions en matèria
d’activitats culturals a les entitats que figuren a continuació, per l’import que s’indica.
ASSOCIACIÓ
AGRUPACIÓ DE SARDANISTES
ASSOCIACIÓ IKEBANA “IKALD”
ASSOCIACIÓ VEÏNAT DE SANTA SECLINA
ASSOCIACIÓ VEÏNS DE FRANCIAC
COLLA GEGANTERA DE CALDES DE MALAVELLA
CORAL CANTAIRES DE CALDES
ASSOCIACIÓ VEÏNS URB. LLAC DEL CIGNE

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
ACTIVITATS CULTURALS 2015
15.500’-€
500’-€
300’-€
2.300’-€
6.800’- €
3.300’- €
300’-€

CARISMA TEATRE

500’-€

ASSOCIACIO CARNAVAL DE CALDES

500’-€

Segon.- L’Entitat beneficiària haurà de justificar la despesa abans del 30 de novembre de
2015.
Per justificar la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
[es podrà disposar dels impresos normalitzats que facilitarà l' Ajuntament].
Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde acompanyada de:

— Breu memòria de l’activitat realitzada, sobre les activitats realitzades, participants, etc...
— Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa.
—
Declaració acreditativa de que s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció.
—
Declaració que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat
que es tracta que sumats a l' ajuda de l' Ajuntament sobrepassi el seu cost total.
L’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, llevat precepte en contrari contingut en les
normes reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la justificació,
que no excedeixi de la meitat del mateix, quan es refereixi a activitats a desenvolupar durant
el mes de desembre o altres sempre i quan amb això no es perjudiquin drets de tercer.
3.19) Exp. 378/2015.- INFORME- PROPOSTA JURÍDIC
En relació amb l’expedient relatiu a RECLAMACIO PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, en compliment de la Providència d’Alcaldia, s’emet el següent informeproposta de resolució, de conformitat amb el 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, amb base als següents,
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
Considerant la sol·licitud presentada per la Sra. ------, a la qual s’ha donat entrada, amb núm.
2392, en el Registre general d’aquest Ajuntament, en la qual es detallen els danys següents:
- Circulant per la Rambla Recolons/Pl. de la Creu la bola de ferro de la illeta ha
provocat danys a la carrosseria del cotxe.
Atès que, l’interessat no acredita l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, tal i
com prescriu l’article 6 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.
Atès que l’interessat no senyala la data concreta en la qual es van produir els danys, tal i com
prescriu l’article 6 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 compliment de l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Requerir a la Sra. --------, per tal que en un termini no superior a deu dies a
comptar des de l’endemà d’aquesta notificació, acrediti l’avaluació econòmica de la
responsabilitat patrimonial i acrediti la data concreta en què es va produir els danys reclamats.

SEGON. Traslladar aquesta resolució a l’interessat, amb l’advertiment que, transcorregut el
termini indicat sense l’aportació de la documentació i justificants requerits, s’entendrà per
desistit en la sol·licitud i s’acordarà l’arxiu de l’expedient.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.20) Exp. 207/2014.- 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 22 d’octubre de 2014 es va ordenar a ------, que en
el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació, adoptés mesures per tal de netejar la
parcel·la ubicada a AIGÜES BONES, 2-D-I, 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 fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- 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 22
d’octubre 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 a ------ que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà
procedir a la imposició d’una segona 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.
3.21) Exp. 1018/2014.- 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 10 de setembre de 2014, s’ha
incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra ------, propietaris de
les parcel·les 294, 295 i 296 ubicades a la Urbanització Can Carbonell de Caldes de
Malavella, a conseqüència del seu mal estat.
Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 19 de març de 2015, l’esmentada
parcel·la presenta el següent mal estat de conservació:
- S’ha realitzat la poda de la tanca de les parcel·les a dalt referenciades.
- Realitzada la poda, el tancament vegetal en un tram del carrer del Riu
d'aproximadament 15,00 m de longitud i en un tram del carrer de la Plana
d'aproximadament 10,00 m de longitud supera àmpliament l'1,80 m d'alçada, arribant
fins als 2,75 m.
- Part del tancament vegetal de les parcel·les envaeix puntualment la via pública.
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 en data 12 de març de 2015 els interessats han presentat instància en aquest
Ajuntament en la qual posen de manifest que han procedit a la poda de la tanca vegetal.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
1r. Ordenar a -------, per tal que procedeixin al compliment d’aquesta ordre, en el termini de
deu (10) dies, a les parcel·les 294, 295 i 296 ubicades a la Urbanització Can Carbonell de
Caldes de Malavella, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:

- Podar aquelles parts del tancament vegetal de les parcel·les que envaeixen la via
pública i no compleixen amb l’alçada màxima d’1,80m.
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 ------, titulars de la parcel·la.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.22) Exp. 376/2015.- 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 21 d’abril de 2015, es posa de
manifest que a la parcel·la ubicada a CAN CARBONELL, 310-311 , 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, amb
afectació del cablejat aeri del carrer.
- 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
CAN CARBONELL, 310-311 , 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, especialment la que envaeix la
via pública.
- 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.
3.23) 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 28 de gener de 2015, 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 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 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 28 de gener de 2015 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 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.
3.24) Exp. 21/2011.- 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 29 d’octubre de 2014, se li va imposar a la
mercantil Grassint SL, una cinquena multa coercitiva, per import de 1500,00 € (mil cinc-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 21 de maig de 2014, se li va imposar a la mercantil
Grassint SL, una quarta multa coercitiva, per import de 1200,00 € (mil dos-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 a la
mercantil Grassint SL, 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 28 de febrer de 2013, se li va imposar a la mercantil
Grassint SL, 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 2 de maig de 2012, se li va imposar a la mercantil
Grassint SL, 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 21 de setembre de 2011, es va ordenar a la
mercantil Grassint SL, que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació,
adoptés mesures per tal de netejar les parcel·les següents, ubicades a la Urbanització Llac del
Cigne, 17455 Caldes de Malavella, a conseqüència del seu mal estat.
Parcel·la
134
154
213
260
261
281
289

Situació
C/ Juli Garreta
C/ Ramon Llull
C/ Ramon Llull
C/ del Llac
C/ del Llac
C/ Jaume Balmes
C/ Lluís Vives

Referència Cadastral
1518306DG8311N0001MW
1517609DG8311N0001AW
1714513DG8311S0001IP
1811732DG8311S0001KP
1811731DG8311S0001OP
1811711DG8311S0001ZP
1811703DG8311S0001XP

Segons informe del tècnic municipal de data 8 d’abril de 2015, les esmentades parcel·les es
troben en el següent estat de conservació:
-No s’ha desbrossat la vegetació herbàcia, ni estassat els matolls, ni dut a terme cap tasca de
poda.
-La vegetació continua creixent de forma descontrolada i existeix risc d’incendi.
-A les parcel·les 260, 261 i 281 existeixen pins molt alts, alguns dels quals s’estan assecant i
inclinant. L’aspecte de poca salubritat d’aquests arbres comporta un perill racional de caiguda
d’algun d’ells i caldria executar tasques d’aclarida de peus.
-Les parcel·les no compleixen les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
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 a la mercantil Grassint SL, una sisena multa coercitiva, per import de 1800,00
€ (mil vuit-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta
de govern de 29 d’octubre 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 a la mercantil Grassint SL que, en el cas d’incompliment de l’ordenat,
l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una setena 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.
3.25) Es dóna compte de la sentència del Tribunal superior de Justícia de Catalunya- Sala
Contenciós Administratiu- Secció Primera, en relació al Recurs 266/2011 S presentat per
France Telecom España, S.A. contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis d’interès
general corresponent a l’exercici 2011. Els Regidors en queden assabentats.
3.26) Es dóna compte de la proposta de nou format dels models que han de servir per a
formular les sol·licituds :
-Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives municipals, per a les Entitats Esportives
d’interès municipal i Centres docents.
-Sol·licitud d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
-Relació de categories d’esports individuals.
-Ús de magatzems municipals.
-Full de responsabilitat utilització Rocòdrom,
la Junta de Govern Local per unanimitat aprova el format dels nous models, i que un cop
incorporats els mateixos a la seu electrònica i al Web municipal es procedeixi a l’obertura de
la convocatòria que serà oberta fins el dia 3 de juliol per a les activitats periòdiques de
temporada.

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.

