
    ESBORRANY ACTA 27/2015 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 22 DE JULIOL DE 2015 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-dos de juliol 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. Sergi 

Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir  i Maria Subirana i 

Armengol. Hi assisteix també la senyora Maria Isabel Reig Montero. 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 dos quarts de nou 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, s’acorda: 

 

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/37, de data  20/7/2015 , per 

un import 110.497,62 € 

 

1.2) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/38, de data  20/7/2015 , per 

un import 32.072,23 € 

 

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

núm. A/2015/32, de data 21/7/2015, per un import  de 29.004,08 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

1.4) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades  per la relació de 

documents núm. A/2015/33, de data 21/7/2015, per un import 198,50 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 

 

1.5) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes de juny per la 

Brigada d’Obres Municipal que figuren relacionades a l’expedient. 

 

1.6) Exp. 1207/2014.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 3 del  

Contracte Mixte de Subministre, elaboració, col·locació i posta en marxa de sistemes de 



promoció i coneixement del territori, a favor de l’empresa “ROLDAN RIERA SANTONJA, 

FRANCESC SOLIVA BATLLOSERA I ICMB DEMI, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, 

per import de 6.925,94 €. 

 

1.7) Exp. 29/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2 del  

Contracte de Millora de la infraestructura de l’enllumenat públic Can Carbonell – Fase 1.2 i 

Sector est del municipi, a favor de l’empresa SIMSA, per import de 21.035,46 €. 

 

1.8) Exp. 37/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2 i última de 

les obres de Modificació de la instal·lació d'A.C.S. per control de la legionel·la del Pavelló 

Poliesportiu de Caldes de Malavella a favor de Narcís Barceló i Nogué, per import de 

15.147,87 €. 

 

1.9) Exp. 1352/2014.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2 i última 

del  Contracte de col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal Vall-llobera de 

Caldes de Malavella, a favor de l’empresa VORACYS, S.L., per import de 212.973,13 €. 

 

1.10) Exp. 666/2015.-  Procediment: Lloguer i muntatge Envelat Festa Major 2015 

 

Vist l’expedient tramitat, s’acorda per unanimitat: 

  

PRIMER. Dur a terme  el contracte relatiu a Lloguer i muntatge Envelat Festa Major 2015  

mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista PENTACARPA, SL amb 

NIF/CIF B17479288 per un import de 17.892,00 d'euros i 3.757,32 euros d'IVA. 

 

... 
 

1.11) Aprovar la proposta de despeses diverses relacionades amb la Festa Major 2015 que es  

relacionen a l’informe del Tècnic de Cultura de data 20 de juliol que figura a l’expedient, per 

import de 3.014,69 €. 

 

1.12) Aprovar la proposta de les contractacions musicals, activitats infantils i correfoc per a la 

Festa Major d’enguany que es relacionen a l’expedient, per import de 5.020,30 €. 

 

1.13) Autoritzar el lliurament de 4.000 € a la Regidora Delegada, amb caràcter a justificar. 

Que ha de servir de canvi pel Bar de l’envelat de la Festa Major 2015. 

 

1.14) Aprovar la proposta de despesa vinculada a l’activitat “Visites Teatralitzades 2015” que 

es duen a terme des de l`Àrea de Turisme, per import de 10.163,60 €, segons la relació que 

figura a l’expedient. 

 

1.15) Aprovar el pressupost de l’empresa AXIOS per dur a terme l’avaluació psicotècnica 

prevista a l’expedient de selecció d’un mestre/a per a la Llar d’Infants a raó de: 

 

- Mòduls 1 i 2 i fins a 10 aspirants: 100 € per persona avaluada 

- Mòduls 1 i 2 per a més de 10 aspirants: 90 € per persona avaluada 

- Entrevista de selecció per competències: 30 € per persona avaluada 

 



SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

La Junta de Govern acorda per unanimitat: 

 

2.1) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i manteniment 

del clavegueram corresponent al 2n trimestre de 2015, de Caldes de Malavella. 

 

2.2) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 2n trimestre de 2015, de la Urbanització Tourist Club. 

 

2.3) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 2n trimestre de 2015, de la Urbanització Aigües Bones. 

 

2.4) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 2n trimestre de 2015, de la Urbanització Llac del Cigne. 

 

2.5) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 2n trimestre de 2015, de la Urbanització Can Carbonell. 

 

2.6) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable i 

manteniment del clavegueram, corresponent al 2n trimestre de 2015, de: 

  

- Urbanització Can solà Gros I 

- Urbanització Can solà Gros II.  

 

Am proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

2.7) Aprovar l’establiment del preu públic en relació al Sopar Popular de Festa Major de 

2015, fixant-lo en 10 €. 

 

2.8) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de les activitats que es 

detallen a la relació de data 14 de juliol de 2015, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

2.9) Anul·lar el rebut de gimnàstica de manteniment corresponent al mes de juny de la Sra. N. 

R. P., per no haver-hi assistit per motius justificats. 

 

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. 313 / 2014.- ------.- Concedir llicència de primera ocupació d’un habitatge 

unifamiliar aïllat a Aigües Bones, 12-L-I, amb llicència d’obres exp. 144/2011. 

.. 

 

3.2) EXP. 716 / 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 17/07/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent construir una tanca metàl·lica a AIGÜES 

BONES, 24-L-I - C/ MANSO BERNARDÍ, 31. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret 

115/2015 de l’alcalde de data 19 de juny, acorda: 

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent construir una tanca metàl·lica a AIGÜES BONES, 24-L-I - C/ MANSO BERNARDÍ, 

31, sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

.... 

 

3.3) EXP. 447 / 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 17/07/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a reparar teulat a C/ PRIM, 3. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret 

115/2015 de l’alcalde de data 19 de juny, acorda: 

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a reparar teulat a C/ PRIM, 3, sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

....... 

 

3.4) EXP. 685 / 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 16/07/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a neteja i arrebossat de tanca a c/ Can 

Margarit, 10-A. 

  

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda: 

  



Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a neteja i arrebossat de tanca a c/ Can Margarit, 10-A, sense perjudici de les futures 

que es portin a terme. 

  

....... 

   

3.5) EXP. 529 / 2015.- --------.- Concedir llicència per  talar un arbre a LLAC DEL CIGNE, 

805. 

 .... 

 

3.6) EXP. 337 / 2015.- ------.- Concedir llicència per  construir un habitatge unifamiliar aïllat i 

piscina a CAN SOLA GROS I, 139 - C/ JOAQUIM VAYREDA, 16. 

.... 

 

3.7) EXP. 708 / 2015.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per  obertura d'una rasa sobre calçada de 227 x 0,3 m2 per instal·lar una canonada amb 0 

ramals (ref. 150230GIR ST codi obra 012015772796) a Cra. N-II Km. 701 vial 6.1. 

..... 

  

3.8) EXP. 670 / 2015.- CONSTRUCCIONS JOAN BARNES, S.L..- Concedir llicència per  

connectar clavegueram a xarxa general a C/ PUIGMAL, 7. 

 ...... 

 

3.9) EXP. 350/2015.- -------.- Concedir llicència per construir un garatge a Llac del Cigne, 

860. 

- .... 

 

3.10) EXP. 675/2015.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per obertura d'1 cala sobre vorera d'1 x 0,3 m2 per a instal·lar 1 presa (ref. 150324GIC SH 

codi obra 12015774728) a c/ Montserrat Roig, 5. 

- .... 

 

3.11) EXP. 603/2015.- ------.- Concedir llicència per talar 30 pins a Av. Caldes. 

- ..... 

 

3.12) EXP. 673/2015.- PROMOCIONES VIÑALS S.L.- Concedir llicència per talar 4 

pins a c/ Alguer, s/n. 

- ..... 

 

3.13) EXP. 717/2015.-   --------.- 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 17/07/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a reformar bany a Can Solà Gros II, 170 - 

c/ Palafrugell, 10. 



  

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 115/2015, de 19 de juny, acorda: 

  

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a reformar bany a Can Solà Gros II, 170 - c/ Palafrugell, 10, sense perjudici de les 

futures que es portin a terme. 

  

...... 

  

3.14) EXP. 724 / 2015.- Vista la comunicació d’espectacle públic i activitat recreativa de 

caràcter extraordinari de data 16/07/2015 13:12, R/E núm. 2015-E-RC-4407, presentat per 

BALNEARI PRATS, SA en el que exposa que es durà a terme la celebració de ball amb 

música en directe els dies 23 juliol, 8 i 15 agost, 10 i 24 setembre, a Plaça Sant Esteve, 7. 

  

Atès que en la documentació presentada queda acreditada l’organització i realització de 

l’activitat sota la responsabilitat de les persones que s’hi indica, així, com entre d’altres 

l’aforament i tenir concertada una assegurança per responsabilitat civil que cobreix qualsevol 

incidència deguda a l’activitat extraordinària que pretén desenvolupar. 

  

D’acord amb el que estableix l’art. 29.7 de la llei 11/2009 de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives i art. 111 del Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

  

- Quedar assabentada de l’activitat extraordinària que els dies 23 juliol, 8 i 15 agost, 10 i 24 

setembre en horari de 22 a 24 hores,  BALNEARI PRATS, SA durà a terme. És 

responsabilitat de l’organització garantir que en cap cas els serveis que s’ofereixen en l’espai 

habilitat per a dur a terme l’activitat, assenyalats i descrits a la documentació, generaran cap 

afectació al medi. 

  

..... 

  

3.15) Exp. 721/2015.- Atesa la documentació aportada per GIMARD, SC (----), 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 20/07/2015 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 Rambla Recolons, 12, 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 GIMARD, SC Cristina Delgado 

Gimeno), i domicili a Rambla Recolons, 12, per a la col•locació d’una terrassa pel període 

comprès entre el 16/07/2015 al 29/07/2015, en què s’hi instal·laran: 

 — Taules 5.  

— Cadires 20.  

..... 



3.16) EXP. 1165 / 2014.- MAS SALOM, S.C, representat per -----.- Concedir llicència per  

canvi d'ús a turisme rural a VEÏNAT DE BAIX, 8 - CAN SALOM. 

 ... 

 

 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES. 

 

A proposta de les Regidories Delegades, s’acorda: 

 

- PERSONAL 

 

4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al Sr. Xavier Prats Alaball, durant el període comprès 

entre el 22 de juliol i el 21 d’agost. 

 

4.2) Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal: 

 

- MERCÈ BARNADAS SERRALLONGA ,tècnica auxiliar biblioteca,  grup C1, amb data 

efectes  4/7/2015. 

 

- FESTA MAJOR 

 

4.3) Exp. 710/2015.- Col·laboració voluntària organització Festa Major. 

 

Primer.- Aprovar el model d’acord de col·laboració voluntària a signar amb els sol·licitants 

que  desitgin participar de forma lliure i altruista en la organització de la Festa Major, que 

figura diligenciat a l’expedient. 

 

Segon.- Delegar la Regidora Sra. Gemma Alsina i Mir per a la signatura d’aquest acord de 

col·laboració voluntària amb els sol·licitants. 

 

Tercer.- Concertar l’assegurança de Responsabilitat Civil que sigui necessària, així com una 

pòlissa d’accidents per a l’activitat amb efectes del 30 de juliol al 4 d’agost de 2015, ambdós 

inclosos. 

 

- BENESTAR SOCIAL 

 

4.4) Exp. 680/2015.- Primer.- Aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva, Àrea 

de Benestar Social, per a l’execució de les activitats vinculades al Pla de Desenvolupament 

Comunitari de l’estiu 2015, de l’1 al 31 de juliol. 

 

Segon.- Delegar la Regidora Sra. Maria Isabel Reig Montero per a la signatura d’aquest 

conveni. 

 

4.5) Atorgar un duplicat de la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució 

al Sr. A. M. S.,  amb domicili a ----, com a titular no conductor, amb número 

17033_2013_00004_8828B, i amb validesa fins al 03/2023. 

 

- VIA PÚBLICA 



 

4.6) Exp. 340/2015.- Autoritzar al Sr. ----, l’ocupació amb andamiatge, de 8 m² de via pública 

durant 3 mesos, al C/ Roques, 36. 

.... 

 

4.7) Autoritzar a ARGON INFORMATICA, SA, l’ocupació amb cistella de braç articulat, de 

10 m² de via pública durant 9 dies, al C/ Termes Romanes (Coberta Termes). 

.... 

 

4.8) Exp. 119/2015.- Autoritzar la Sra. C. R. C., l’ocupació per descàrrega formigó, de via 

pública durant 3 hores, a l’Av. Dr. Furest, 63. 

... 

 

   

- TINENÇA ANIMALS 

 

4.9)  Vista la sol·licitud presentada;  

.... 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment 

perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que 

igualment s’indicaran: 

 

LLICÈNCIA NÚM. 72/2015 

 

.... 

 

4.10) Vista la sol·licitud presentada;  

.... 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment 

perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que 

igualment s’indicaran: 

 

LLICÈNCIA NÚM. 73/2015 

 

... 

 

4.11) Identificació de l’expedient 

 



Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0003985 iniciat a nom de R., K., amb 

DNI/CIF  -----  per presumpta infracció de l’article 133.14 de l’Ordenança Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

 

... 

  

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 

1. IMPOSAR a ---- una sanció de 800,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter greu. 

... 
 

4.12) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0014119 iniciat a nom de B. F., M. , amb 

DNI/CIF  ---- per presumpta infracció de l’article 02.01 de l’Ordenança Municipal de sorolls 

i vibracions. 

.... 

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 

2. IMPOSAR a ----- una sanció de 150,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

 

.... 

 

4.13) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0014117 iniciat a nom de B.F. M., amb 

DNI/CIF  ------ per presumpta infracció de l’article 02.01 de l’Ordenança Municipal de 

sorolls i vibracions. 

... 

  

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 

1. IMPOSAR a ----- una sanció de 150,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

 

.... 
 

4.14) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0014116 iniciat a nom de Q.M., J., amb 

DNI/CIF  -----per presumpta infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença 

d'animals. 

... 

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 



1. IMPOSAR a ----- una sanció de 200,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

... 

 

4.15) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0012825 iniciat a nom de S. F., M., amb 

DNI/CIF  -------per presumpta infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de 

tinença d'animals. 

... 

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 

1. IMPOSAR a ----- una sanció de 200,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

... 

 

4.16) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0013339 iniciat a nom de M.S., P., amb 

DNI/CIF  ---- per presumpta infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença 

d'animals. 

... 

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 

1. IMPOSAR a ------ una sanció de 200,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

.... 

 

4.17) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0016226 iniciat a nom de D.F., X., amb 

DNI/CIF  ---- per presumpta infracció de l’article 127.C de l’Ordenança Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

.. 

Proposo a la Junta de Govern Local: 

 

1. IMPOSAR a ------- una sanció de 200,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

 

... 

 

4.18) Identificació de l’expedient 

 

Proposta de resolució de l’expedient núm. 2015/0014922 iniciat a nom de O.R., R., amb 

DNI/----- per presumpta infracció de l’article 129.01 de l’Ordenança Municipal convivència i 

ús dels espais públics. 

 

..... 



 

1. IMPOSAR a ---- una sanció de 300,00 Euros com a responsable d’una infracció de 

caràcter lleu. 

 

2. CONTINUAR  amb el procediment. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.19) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0008945 iniciat a nom de C. E., C., amb DNI/CIF ---- 

per presumpta infracció de Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

....... 

  

1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0008945 iniciat a nom de -------, amb DNI/CIF 0---- per infracció de 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. 

 

4.20) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0006340 iniciat a nom de D. G., S., amb DNI/CIF ---- 

per presumpta infracció de Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

.... 

La Junta de Govern Local acorda: 

  

1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0006340 iniciat a nom de -----, amb DNI/CIF 0--- per infracció de 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. 

 

4.21) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0006135 iniciat a nom de B. S., J.A., amb DNI/CIF ----- 

per presumpta infracció de Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

...... 

La Junta de Govern Local acorda: 

  



1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0006135 iniciat a nom de -----, amb DNI/CIF ----- per infracció de 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. 

 

4.22) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0006148 iniciat a nom de M. V. M., M., amb DNI/CIF --

---- per presumpta infracció de Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

... 

La Junta de Govern Local acorda: 

  

1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0006148 iniciat a nom de ----, amb DNI/CIF --- per infracció de 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. 

 

4.23) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0003986 iniciat a nom de G., R., amb DNI/CIF ---- per 

presumpta infracció de Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

.... 

 

La Junta de Govern Local acorda: 

  

1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0003986 iniciat a nom de ---, amb DNI/CIF ----- per infracció de Ord.Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 300.00 €. 

 

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

 

4.24) Identificació de l’expedient 
 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0003039 iniciat a nom de M. G., D., amb DNI/CIF -----

per presumpta infracció de Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

... 

La Junta de Govern Local acorda: 



  

1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0003039 iniciat a nom de ------, amb DNI/CIF ----- per infracció de Ord.Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 500,00 €. 

 

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

 

4.25) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0005645 iniciat a nom de S. , S. A., amb DNI/CIF ------- 

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

 

.... 

La Junta de Govern Local acorda: 

  

1.- APROVAR  60.17  efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient sancionador 

núm. 2015/0005645 iniciat a nom de ----, amb DNI/CIF ----- per infracció de Ord.Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 500,00 €. 

 

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

 

4.26) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0014119, a nom de B. F., M. amb DNI ----, per 

infracció de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

 

... 

La Junta de Govern Local acorda: 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0014119 a nom de --------per presumpte 

infracció de l’article 02.01 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: 

Pertorbar el descans nocturn dels veïns.(primera vegada) 

 

...... 
4.27) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0014117, a nom de B.F., M. amb DNI ----, per 

infracció de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

 

..... 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0014117 a nom de ------ per presumpte 

infracció de l’article 0201 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: 

Pertorbar el descans nocturn dels veïns.(primera vegada) 



.... 

 

4.28) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0014116, a nom de Q. M., J. amb DNI -----, per 

infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

.... 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0014116 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. .... 
 

4.29) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0012825, a nom de S. F., M. amb DNI -----, per 

infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

... 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0012825 a nom de S. F., M. 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. ... 
 

4.30) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0013339, a nom de M. S., P. amb DNI ----, per 

infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

... 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0013339 a nom de M. S., P. 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. ... 
 

4.31) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0016226, a nom de D. F., X. amb DNI -----, per 

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

.... 



La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0016226 a nom de ---- per presumpte 

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

el fet de: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa 

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

 

2. ... 
 

4.32) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0014922, a nom de O. R., R. amb DNI ----, per 

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

..... 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0014922 a nom de ------ per presumpte 

infracció de l’article 129.01 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais 

públics, pel fet de: L'ocupació o execució d'obres en el subsòl,sòl o espais elevats de la via 

pública sense prèvia llicència municipal. 

 

...... 
 

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.      

 

 

 

 

 



 


