AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 18/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 6 DE MAIG DE 2015

A Caldes de Malavella, el sis de maig 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/2015/23, de data 5/5/2015 , per
un import de 42.059,73 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de documents
núm. A/2015/20, de data 5/5/2015, per un import de 14.239,33 €, que figura diligenciada a
l’expedient.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
1.3) Aprovar el projecte de Brigada Jove 2015 amb un cost total de 9.580,80 € corresponents
a despeses de contractació del personal i a despeses de l’activitat.
1.4) ) Exp. 991/2014.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 3 de
l’obra del projecte executiu de l’enllaç de l’Estació amb la Via Verda i la Via Augusta:
Turisme actiu, a favor de l’empresa EXCAVACIONS J. TURA, S.L., per import de 29.588,13
€.
1.5) Exp. 411/2015.-Contracte Menor.- Manteniment vegetació franges perimetrals de Llac
del Cigne i Malavella Park.

En base a la tramitació de l’expedient i de conformitat amb allò que estableix l'article 175 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Adjudicar els treballs de Manteniment de la vegetació de les franges perimetrals
contra incendis forestals a les urbanitzacions de Llac del Cigne i Malavella Park, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb l’empresa Treballs Forestals Jordi Masgrau Jubany,
amb NIF 38816188P, per import de 14.900 €, IVA inclòs.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb càrrec a
l'aplicació 02 172 22710 del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, s’ incorporarà la factura i tramitació del
pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura de la Resolució.
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 IBERDROLA
CLIENTES SAU, per import de 1.209,14 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació
declarat per l’empresa durant el 1er, trimestre de 2015, que ja han estat prèviament ingressats.
TERCER.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
3.1) EXP. 363 / 2015.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A..- Concedir llicència de primera
ocupació per un edifici plurifamiliar de 8 habitatges amb trasters, a PGA GOLF zona F bloc
D, amb llicència d’obres exp. 1027/2013.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat
prèviament ingressats.
QUART.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.1) CONTRACTACIÓ BRIGADA JOVE
Primer.- Exp. 412/2015.- Aprovar les bases per a la convocatòria pública per a la contractació
d’un Monitor/a de Brigada Jove per a 2015, que figuren a l’expedient.

Segon.- Exp. 446/2015.- Aprovar les bases que hauran de regir la contractació de 8 peons que
integraran la Brigada Jove per l’estiu 2015, que figuren a l’expedient.
4.2) Concórrer a la convocatòria de subvencions 2015 convocada per la Direcció General de
Joventut, per a l’activitat Brigada Jove, projecte d’inserció laboral de joves.
4.3) Vista la sol•licitud formulada en data 2/5/2015 (registre d’entrada 2614/2015) per la
funcionària auxiliar administrativa d’aquest Ajuntament Sra. MONTSERRAT FERNANDEZ
DALEMUS, de gaudi d’un permís no retribuït per atendre a un familiar de primer grau i
d’acord amb allò previst a l’article 20 de la Llei 8/2006, de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, la Junta
de Govern Local adopta el següent acord:
Atorgar a la funcionària auxiliar administrativa Sra. MONTSERRAT FERNANDEZ
DALEMUS un permís no retribuït per atendre a un familiar de primer grau des del dia
4/5/2015 i d’una durada mínima de deu dies i màxima de tres mesos. La treballadora haurà de
comunicar la seva reincorporació almenys amb una setmana d’antelació a la data prevista.
4.4) Vist que la funcionaria auxiliar administrativa assignada als serveis tècnics, Sra.
Montserrat Fernandez Dalemus, ha sol•licitat amb data efectes 4/5/2015 un permís no retribuït
per atendre un familiar de primer grau, d’una durada mínima de deu dies i màxima de tres
mesos; donat que és del tot imprescindible poder cobrir aquest lloc per la imperiosa necessitat
de mantenir el funcionament del servei que no pot ser complementat per la resta de personal
d’altres àrees, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Nomenar funcionària interina la Sra. VERONICA PAREDES ZURERA en substitució de la
Sra. Montserrat Fernandez Dalemus, auxiliar administrativa assignada al Serveis Tècnics,
mentre duri el gaudi del permís no retribuït sol•licitat d’una durada mínima de deu dies i
màxima de tres mesos. Les retribucions seran les de la persona substituïda llevat de
l’antiguitat.
4.5) ) Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions nominatives del pressupost 2015
següents:
- ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SRVEIS DE CALDES DE MALAVELLA, 1.500 €.
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.
4.6) Aprovar el conveni de col·laboració amb el PGA Catalunya Resort per a l’organització
de diferents actes culturals i esportius al llarg de 2015: Concurs de Pintura Ràpida, Ral·li
Fotogràfic i 10ª Diada de l’Esport, amb una aportació total de 2.000 €.
Aquest conveni preveu l’anotació del patrocini en tots els suports i els apartats de difusió que
es promoguin en cadascun dels actes.
4.7) Anul·lar el rebut corresponent a l’activitat de Ioga del mes d’abril de la Sra. Núria Cortés
Garcia, per haver-se donat de baixa prèviament.
4.8) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució a la Sra. ---,
amb domicili a Plaça Sant Esteve, 15, com a titular no conductor, amb número
17033_2015_00013_4556S, i amb validesa fins al 02/2025.
4.9) Exp. 1382/2014.- Nomenament Tècnics
Nomenar els següents tècnics encarregats de les obres del Projecte bàsic i executiu per a
Centre d'Interpretació sobre el termalisme del Pliocè (Camp dels Ninots) a l'actualitat (el
fenomen Balneari):
- Sra. Gemma Torras i Oliveras, Arquitecta Assessora Municipal, com a Directora
Facultativa.
- Coordinador en matèria de seguretat i salut el Sr. José Antonio Cabrera Navarro, Arquitecte
Tècnic.
- Sr. Miquel Grau i Botanch, Enginyer Assessor Municipal, com a Responsable del contracte.
4.10) Primer.- Comparèixer en el recurs ordinari núm. 168/2015 B, interposat per la
Delegació del Govern a Catalunya, contra la inactivitat de l’Ajuntament en relació al
requeriment de la Delegació del Govern a Catalunya de 30 de juliol de 2014, de compliment
de l’article 3.1 i concordants de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, la qual regula l’ús de les
banderes.
S’acorda la tramesa de l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona.
Segon.- Designar el lletrat Sr. Joan Guitart Duran per què representi i defensi l’Ajuntament en
aquest procediment judicial.
4.11) CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

Fets
1.
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha rebut notificació d’emplaçament per poder
comparèixer com a part demandada en referència al recurs nº 155/2015 (Procediment
abreujat), interposat per ----, el qual es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona.
2.
Els articles 28 i 30 del RD Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el
text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableixen com competències de
les comarques prestar assistència i assessorament jurídic als municipis.
Per unanimitat, la Junta de Govern, acorda:
1. Sol•licitar als Serveis Jurídics del Consell Comarcal de la Selva per tal que es personin en
nom i representació de l’Ajuntament a l’esmentat contenciós administratiu com a part
demandada.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Selva.
4.12) Exp. 421/2015.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a actuacions urgents
d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius
existents a executar durant l’any 2015 (RESOLUCIÓ PRE/604/2015, de 27 de març).
4.13) Exp. 422/2015.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la redacció del
projecte de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l’any 2015 (RESOLUCIÓ
CLT/760/2015, de 16 d’abril).
4.14) Exp. 238/2015.- Concessió administrativa per a l' explotació de la piscina municipal
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 / març / 2015 es va aprovar
l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de la gestió
del servei públic de concessió administrativa per a l' explotació de la piscina municipal
mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa
l'adjudicació d'aquest.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, perquè els
interessats presentin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
Atès que es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, després de la recepció de
l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació a favor de SportGest 3000,
S.L., examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta i de conformitat amb
allò que estableix l'article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la Junta de Govern Local, acorda:

PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada
a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l'ordre decreixent següent:
1. SportGest 3000, S.L.,
2. Llop Gestió Esportiva, S.L.
3. PROIDMAN, S.L.

43,97 punts
34,00 punts
25,63 punts

SEGON. Notificar i requerir a SportGest 3000, S.L., licitador que ha presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa d'estar al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a
l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'allò, de disposar
efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte de conformitat amb l'article 64.2 Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la
garantia definitiva que sigui procedent.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que la Secretaria emeti Informe- Proposta i es
comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.
4.15) Exp. 1346/2014.- Expedient sancionador abreujat en matèria de residus.
Atès l’informe d’incidències de la Policia Local de l’Ajuntament de Caldes de Malavella per
mitjà del qual aquest Ajuntament ha tingut constància de la possible actuació irregular
consistent en crema de fustes, fibra de vidre i aglomerats; materials que no es corresponen
amb la comunicació de crema al C/ Lleida, s/n, de Caldes de Malavella.
Atès l'informe dels serveis tècnics municipals emès referent això que en síntesi assenyala que
els fets descrits són constitutius d'infracció administrativa en matèria de residus, tipificada
com lleu, de conformitat amb l’art. 76.a) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Atès l'informe jurídic en el qual s'indicava la Legislació aplicable i el procediment a seguir
per a dur a terme la tramitació del corresponent expedient sancionador en matèria de residus.
Atès que amb data 17 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va acordar incoar
expedient sancionador abreujat per infracció administrativa en matèria de residus consistent
en crema de fustes, fibra de vidre i aglomerats, fets dels quals es presumeix responsable el Sr.
------.
Atès que l'instructor, a la vista de les actuacions practicades, va emetre proposta de resolució
de l'expedient sancionador, notificant-la als interessats i concedint-los un termini de deu dies
per a aportar quantes al·legacions, documents o informacions estimessin convenients i, si
escau, concretant els mitjans de prova que pretenien valdre’s.
Atès que l’interessat no ha presentat al·legacions ni ha proposat proves.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 81
del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora dels Residus i en l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, la Junta de
Govern Local, acorda:
PRIMER. En relació amb els fets enunciats anteriorment, es consideren provats i així es
declaren els següents: crema de fustes, fibra de vidre i aglomerats; materials que no es
corresponen amb la comunicació de crema al C/ Lleida, s/n, de Caldes de Malavella.
SEGON. Declarar responsables per la seva participació en els fets al: Sr. ----TERCER. Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció administrativa en
matèria de residus, consistent en crema de materials que no es corresponen amb la
comunicació de crema al C/ Lleida, s/n; tipificada com a lleu de conformitat amb l'article 76
del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora dels Residus.
QUART. Per tant, de conformitat amb l'article 80 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus, s'imposa, tenint en
compte la poca gravetat del dany, la poca afectació a l’entorn i la poca afectació a la salut de
les persones, la quantia de la sanció següent:
— La quantia de cent vint euros (120€) al Sr. ---CINQUÈ. Notificar a l’interessat la present resolució juntament amb els recursos pertinents.
4.16) Exp. 633/2014.- 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 12 de març de 2015, es va imposar a
CONSTRUCCIONES EURODOSMILDOS, S.L. una segona multa, per import de 600,00€
(sis-cents euros) i se li va concedir un nou termini de deu dies per tal que procedís a executar
l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 26 de novembre de 2014, es va imposar a
CONSTRUCCIONES EURODOSMILDOS, S.L. una primera multa, per import de 300,00€
(tres-cents euros) i se li va concedir un nou termini de deu dies per tal que procedís a executar
l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 3 de setembre de 2014, es va ordenar
a CONSTRUCCIONES EURODOSMILDOS, S.L, que en el termini de 10 dies des de la

recepció de la notificació, adoptés mesures per tal de netejar les parcel·les ubicades a Aigües
Bones, 11-N-I i 12-N-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 CONSTRUCCIONES EURODOSMILDOS, S.L, 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 12 de març 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 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 CONSTRUCCIONES EURODOSMILDOS, S.L 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.
4.17) Exp. 1271/2014.- 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 pel Sr. ------, a la qual s’ha donat entrada, amb núm.
1081, en el Registre general d’aquest Ajuntament, en la qual es detallen els danys següents a
la parcel·la ubicada a la Urbanització d’Aigües Bones, C/ Roureda de Can Roig, 16 de Caldes
de Malavella:
-Desplom del mur de tancament.
-Inundació planta soterrani de l’habitatge causant danys als electrodomèstics, instal·lacions,
mobiliari, roba i material personal vari.
-Danys al jardí i a la piscina.
-Danys al porxo exterior i mobiliari que el componia.
-Danys a uns panells decoratius de fusta tractada.
-Danys al portal elèctric del tancament davanter.
Atès que, l’interessat ha presentat instància en aquest Ajuntament en data 11 de març de 2015
en la qual determina que la data del sinistre fou el dia 29 de setembre de 2014.
Atès que l’interessat redueix la quantitat econòmica que reclama en funció d’una
indemnització rebuda pel Consorci de Compensació d’Assegurances, sense que aporti la
pòlissa d’assegurança que ha donat lloc a tal indemnització.
De conformitat amb allò disposat en 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, i 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 al sr. ---------, per tal que en un termini no superior a deu dies a comptar
des de l’endemà d’aquesta notificació aporti còpia de la pòlissa d’assegurances que ha donat
lloc a la reducció de la quantitat reclamada.
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.
4.18) Exp. 82/2012.- 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 26 de novembre de 2014, se li va imposar a la
mercantil Vega 70, 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 16 d’abril de 2014, se li va imposar a la mercantil
Vega 70, SL, una segona multa coercitiva, per import de 600,00 € (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 18 de desembre de 2013, se li va imposar a la
mercantil Vega 70, 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 19 de juny de 2013, es va ordenar a la mercantil
Vega 70, SL, que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació, adoptés
mesures per tal de netejar la parcel·la 52, ubicada al C/ Josep Pla, de la Urbanització Can Solà
Gros 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 la mercantil Vega 70, SL, una quarta multa coercitiva, per import de
1200,00 € (mil dos-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord
de junta de govern de 26 de novembre 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 Vega 70, SL 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.
A proposta de la Regidoria de l’àrea, s’acorda:
4.19) Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per finançar les despeses
derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones dins
l’exercici 2015.
Acord afegit per correcció d’error a l’acta del dia 8 de juny de 2015:
4.20) CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.
Fets
1.
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha rebut notificació d’emplaçament per poder
comparèixer com a part demandada en referència al recurs nº 155/2015 (Procediment
abreujat), interposat per ------, el qual es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona.
2.
Els articles 28 i 30 del RD Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el
text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableixen com competències de
les comarques prestar assistència i assessorament jurídic als municipis.
Per unanimitat, la Junta de Govern, acorda:
1. Sol•licitar als Serveis Jurídics del Consell Comarcal de la Selva per tal que es personin en
nom i representació de l’Ajuntament a l’esmentat contenciós administratiu com a part
demandada.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Selva.
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.

