
    ESBORRANY ACTA 1/2016 

 

     SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 13 DE GENER DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el tretze de gener de dos mil setze, 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 i Maria Subirana i Armengol i amb l’absència 

excusada de la Sra. Gemma Alsina i Mir . 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 de les despeses representades  per la relació de documents núm. 

A/2016/1, de data 12/6/2016, per un import 11.850,82€, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

1.2) Aprovar la proposta de despesa per increment assistència al municipi dels divendres del 

mes de juny i juliol del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva per 

import de 1.305 €. 
 

1.3)  Exp. 35/2016.- Autoritzar el Cap de la Policia Municipal per a l’activació, sempre que 

sigui necessari, del servei de recollida d’animals perduts  o abandonats que ofereix el Sr. 

Bernat Silva d’Educació Canina INFAHUND, d’acord amb la descripció i el pressupost de 

data 6 de gener que figura a l’expedient i  amb els següents preus: 

 

- Recollida i trasllat a les gàbies municipals 125 € 

- Si la recollida requereix utilització de mètodes tranquil·litzants a distància suplement de 65 

€ 

- Activació del servei sense recollida de cap animal 40 € 

 

Aquests preus no inclouen l’IVA. 

 



1.4) Aprovar la proposta de despesa del contracte pel Servei d’assessorament en matèria de 

transparència amb Josep Matas i Balaguer, pel període d’un any per import de 1.657,70 €, 

IVA inclòs. 

 

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

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/83, de data  31/12/2015, 

per un import 95.797,55 €. 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

Vista la sol·licitud formulada, s’acorda: 

 

2.1) Autoritzar la devolució de 40 € al Sr. ------- en concepte d’ingrés indegut en pagar una 

taxa de 100 €, quan és de 60 €, per sol·licitud d’expedició de certificat urbanístic el dia 

24/12/2015.   

 

També per unanimitat, s’acorda: 

 

2.2) Aprovar la proposta de calendari fiscal per a 2016, presentat del Servei de Gestió 

Tributària del Consell Comarcal de la Selva i que figura diligenciat a l’expedient. 

 

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. 184/2015.- ------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

150 € corresponent a l’exp. 64/2014 per l’obra de ampliar habitatge a Aigües Bones, 27-H-I - 

c/ Alt Urgell, 20. 

3.2) EXP. 116/2015.- ---------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

1.727 € corresponent a l’exp. 276/2012 per l’obra de habitatge unifamiliar aïllat a Llac del 

Cigne, 38-B2. 

3.3) EXP. 802/2015.- ------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

3.375 € corresponent a l’exp. 144/2011 per l’obra de habitatge unifamiliar aïllat a Aigües 

Bones, 12-L-I - c/ Anoia, 24 

3.4) EXP. 13/2016.- ---------.- Concedir llicència per talar 3 pins per aclarir a Llac del Cigne, 

201-B i 203-B. 

... 

 

3.5) EXP. 1216/2015.-   ------.- 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 07/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a instal·lar una pèrgola metàl·lica a Can 

Carbonell, 610 -c/ Bellavista, 45. 

  

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 instal·lar una pèrgola metàl·lica a Can Carbonell, 610 -c/ Bellavista, 45, sense 

perjudici de les futures que es portin a terme. 

 .... 

 

3.6) EXP. 1211/2015.- ------.- Concedir llicència per talar 5 pins (requerit en exp. 1233/2014 

disc.) a Can Solà Gros II, 41 - c/ Blanes, 27. 

...... 

 

3.7) EXP. 12/2016.-   CRISTINA DELGADO GIMENO.- 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 11/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a canviar la barra del bar a Rambla 

Recolons, 12, Local 1. 

  

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 canviar la barra del bar a Rambla Recolons, 12, Local 1, sense perjudici de les 

futures que es portin a terme. 

 ... 

   

3.8) EXP. 14/2016.-   -----.- 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 11/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a canviar rajoles interiors a c/ Roques, 22. 

  

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 canviar rajoles interiors a c/ Roques, 22, sense perjudici de les futures que es portin 

a terme. 

..... 

 

3.9) EXP. 1055/2015.-   ----.- 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 11/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a pintar façana a c/ Girona, 19. 

  

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 pintar façana a c/ Girona, 19, sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

 ..... 

 

3.10) EXP. 910/2015.-   -----.- 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 11/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a canviar cuina i acabar tanca a Can 

Carbonell, 157 - c/ Alzina Surera, 3. 

  

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 canviar cuina i acabar tanca a Can Carbonell, 157 - c/ Alzina Surera, 3, sense 

perjudici de les futures que es portin a terme. 

....   

3.11) EXP. 1050/2015.- -----.- Concedir llicència per construir una piscina a Aigües Bones, 

11-O-I - c/ Pla de l'Estany, 6. 

..... 

3.12) EXP. 1177/2015.- AGRICOLA AMARGANT, SCP, representada pel Sr. Jordi Viader 

Vives.- Atès que en data  11/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels 

Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de la Comunicació de tinença d'animals 

domèstics no considerats de companyia en domicili particular de 10 cabres ubicada a Ca 

l'Amargant - Veïnat Mateues, 20 - polígon 23 parcel·la 22. 

  

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 la Comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en 

domicili particular de 10 cabres ubicada a Ca l'Amargant - Veïnat Mateues, 20 - polígon 23 

parcel·la 22, sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

...... 

 

3.13) EXP. 789/2015.- ------.- Concedir llicència per ampliar habitatge en construcció i 

construir piscina a Can Carbonell, 244 - C/ del Bosc, 20. 

...... 

 

QUART.- ALTRES TEMES 

 

4.1) Davant la necessitat de cobrir el lloc de treball d’auxiliar administratiu  per baixa per ILT  

de la treballadora que l’ocupa, Sra. Carme Barceló i Dordal, per tal de mantenir el normal 

funcionament del servei,  es  proposa efectuar la contractació de la Sra. Verónica Paredes 

Zurera, fins a la seva incorporació, amb efectes el dia 15 de gener.  

 

4.2) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:  

 

- JOSEP GIMENEZ ALVAREZ, peó brigada obres, del 12 de gener al 5 de febrer de 2016 

(19 dies laborables). 

- EDUARDO MARTIN ESCRIBANO, oficial 2a brigada obres, de l’11 al 14 de gener de 

2016 (4 dies laborables). 

 

4.3) Exp. 30/2016.- Vist l’informe- proposta de resolució que figura a l’expedient, per 

unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

    

PRIMER. Concedir a -------, personal laboral interí d’ aquest Ajuntament, una bestreta 

reintegrable... 

  

4.4. a) Expedient  n.º: 134/2016 

Assumpte : Servei de control i supervisió del funcionament de la ràdio i la seva promoció 

Interessat: CIURANA XIRGO, MATEU 

Procediment: Contracte Menor supervisió ràdio 

.... 

 

PRIMER. Portar a terme el servei  de control i supervisió del funcionament de la ràdio i la 

seva promoció, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Sr. Mateu 

Ciurana i Xirgo per un import de 2.400 euros i 144 euros d'IVA. Servei durant els mesos de 

gener, febrer, març i abril .  

....... 

4.4.b) Expedient núm.: 135/2016 

Assumpte: servei de comunicació 

Interessat:  Albert Torrent i Amagat 

Procediment: Contracte Menor pel servei de comunicació municipal 

 



PRIMER. Portar a terme el servei  de comunicació mitjançant el procediment del contracte 

menor, amb el contractista Sr. Albert Torrent i Amagat per un import de 6.000 euros i 1.260 

euros d'IVA. Servei durant els mesos de gener, febrer, març i abril.  

...  

 

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

 

4.5) Aprovar les Bases que regulen la Rua de Carnestoltes 2016 que es vol promoure el proper 

dissabte 13 de febrer amb la col·laboració de l’entitat local Associació de Carnaval de Caldes 

de Malavella Embarrakaldats, que figuren a l’expedient. 

 

4.6) Primer.- Sol·licitar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de promoció econòmica 

(XSLPE) 2016- 2019, de la Diputació de Girona amb l’objectiu de col·laborar en projectes 

relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic i poder optar a la 

subvenció anual de l’entitat.  

... 

 

4.7) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants del nen ----- al curs P-1 amb efectes 1 de febrer de 

2016. 

 

4.8) Exp. 23/2016.- Ajut social d’urgència. 

 

Concedir un ajut social urgent a la Sra. E.S.R.  per fer front el pagament de la medicació 

prescrita per tres mesos, per import de 73,29 €. Aquest import serà abonat directament al 

compte  indicat a l’informe social. 

...... 

4.9) Exp. 1079/2015.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Elde Israel Zelaya Flores 

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. 

...... 

 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Elde Israel Zelaya Flores, i 

domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 5, per a la col·locació d’una terrassa  durant el període 

comprès entre el 7 de desembre de 2015 i el 7 d’abril de 2016 en què s’hi instal·laran: 

 

Els diumenges: 

— Taules 7 

— Cadires 28 

— Jardineres 

 

De dilluns a dissabte: 

— Taules 4 

— Cadires 16 

— Jardineres 

 

.... 

4.10) Exp. 1174/2015.- Atesa la documentació aportada per la Sra. Cristina Delgado Gimeno, 

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.  



 

... 

 

PRIMER. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública a la Sra. Cristina Delgado Gimeno, 

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

entre el 1/09/2015 al 31/12/2015, en què s’hi instal·laran: 

— Taules 2.  

— Cadires 8.  

..... 

4.11) Exp. 1201/2015.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Sebastià Padilla Rodríguez 

(Bar Termic), 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. 

 

... 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Sebastià Padilla Rodriguez 

(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 31 de desembre de 2015 i l’1 de gener de 2016, en què s’hi 

instal•laran: 

—   Taules 10. 

— Cadires 40. 

— Tendall 

— Protecció: Jardineres. 

..... 

 

4.12) Exp. 10/2016.- Atesa la documentació aportada per la Sra. Cristina Delgado Gimeno, 

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.  

..... 

PRIMER. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública a la Sra. Cristina Delgado Gimeno, 

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

entre el 8 i el 30 de gener de 2016, en què s’hi instal·laran: 

— Taules 2.  

— Cadires 8.  

...... 

4.13) Exp. 4/2016.- Títol: Informe- proposta sobre Contracte menor de serveis per 

l'Assistència Domiciliària Municipal 

..... 

 

PRIMER. Portar a terme el servei de SAD, pel termini màxim d’un any, mitjançant el 

procediment del contracte menor, amb el contractista CLECE SA, per un import màxim de 

12.580,88 € de base més 503,23 euros d'IVA (total 13.084,11 €). 

.... 

 

4.14) Exp. 1077/2015.-   Procediment: Arrendament d'una nau per procediment obert 

.......... 

 

PRIMER. Adjudicar el contracte d’arrendament del bé immoble Nau Industrial, inscrita en el 

Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, finca registral 1755, Volum, 2743, Llibre 

139 de Caldes de Malavella, Foli 222, Finca: 1755, amb referència cadastral 



3321702DG8332S0001XS, ubicada al carrer Ponent sense número, al senyor FRANCISCO 

COSTAS SUBIRANA, representat pel senyor ANGEL COSTAS SUBIRANA, per un preu de 

1.000,00 € més IVA (TOTAL: 1.210,00 €) mensual (Import total anual: 14.520,00 €; import 

màxim contractat fins l’anualitat 2020 inclosa: 72.600,00 €) 

.......... 

 

4.15) Expedient nº: 861/2015 

Procediment: Contracte d'obres projecte Cal Ferrer de la Plaça (Fase III) 

........ 

 

PRIMER. Adjudicar a l'empresa GRUPO TECNO-CONRAD, el contracte d'obres consistent 

en execució del projecte d’obres de rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça per a destinar-lo a 

edifici consistorial, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, un únic 

criteri d'adjudicació. 

....... 

4.16) Exp. 633/2014.- INFORME PROPOSTA 

 

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de les obres de conservació, 

rehabilitació i millora de les parcel·les ubicades  a  la Urb. Aigües Bones, 12-N-I i 13-N-I, 

amb la referència cadastral 5416323DG8351N0001AK i 5416301DG8351N0001TK, emeto el 

següent, 

...... 

 

Primer.- Requerir a la mercantil ASSESSORIA CARLES DOMINGO SL  per tal que, en el 

termini de 10 dies,  presenti, en el cas de ser propietària, les escriptures notarials o document 

contractual  on consti la seva titularitat de les finques esmentades (Urb. Aigües Bones, 12-N-I 

i 13-N-I, amb la referència cadastral 5416323DG8351N0001AK i 

5416301DG8351N0001TK) a nom de d’aquesta.  

 

Segon.- Presentada la documentació requerida, ordenar als serveis tècnics i jurídics de 

l’Ajuntament per tal que procedeixin,  en el seu cas, a l’arxiu de l’expedient 633/2014 d’ordre 

de neteja de les citades parcel·les a la mercantil CONSTRUCCIONES EURODOSMILDOS, 

SL. 

...... 
4.17) Exp. 6/2016.- INFORME - PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL 
  

Atès que mitjançant informe dels Serveis Tècnics del dia 8 de gener de 2016 s’ha comprovat 

que a la parcel·la 192 de la urbanització Can Carbonell (Rerf. Cad: 7478101DG8277N0001DI 

s’estan realitzant, sense títol habilitant, moviments de terres consistents en el terraplenat de 

part de la parcel·la que supera els 1,5 m d’alçada. 

...... 

PRIMER. Incoar l'expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat física 

alterada per l’execució les actuacions consistents en  moviments de terres a la parcel·la 192 de 

la urbanització Can Carbonell (Rerf. Cad: 7478101DG8277N0001DI, sense títol habilitant. 

 ...... 

4.18) 7/2016.- INFORME - PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL 
 



Atès que mitjançant informe dels Serveis Tècnics del dia 8 de gener de 2016 s’ha comprovat 

que a la parcel·la 193 de la urbanització Can Carbonell (Rerf. Cad: 7478102DG8277N0001XI 

s’estan realitzant, sense títol habilitant, moviments de terres consistents en el terraplenat de 

part de la parcel·la que supera els 1,5 m d’alçada. 

..... 

PRIMER. Incoar l'expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat física 

alterada per l’execució les actuacions consistents en  moviments de terres a la parcel·la 193 de 

la urbanització Can Carbonell (Rerf. Cad: 7478102DG8277N0001XI, sense títol habilitant. 

........ 

4.19) Exp. 637/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de les obres de conservació, 

rehabilitació i millora de l'edifici situat a CAN CARBONELL, 494, amb la referència 

cadastral 7284126DG8278S0001IP, emeto el següent informe proposta 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, en base als següents, 

....... 

PRIMER. Concloure l'expedient administratiu (núm. 637/2015) d’Ordre d’Execució pels 

treballs de neteja de la  parcel·la, propietat del senyor ALFREDO R. MUNICIO ANGEL i 

MA PILAR SOTO ARMENTEROS ubicada  a CAN CARBONELL, 494, amb la referència 

cadastral 7284126DG8278S0001IP. 

...... 

4.20) Exp. 634/2015.- Vist l’informe del dia 9 de desembre de 2015 del Tècnic de Medi 

ambient, referent a l’estat de la parcel·la ubicada al carrer Alzina Surera, parcel·la 95, de la 

urbanització Can Carbonell, qui subscriu emet la següent: 

....... 

Primer. Concloure l’expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre d’execució de la 

parcel·la ubicada al carrer Alzina Surera, parcel·la 95 de la urbanització Can Carbonell. 

...... 
4.21) Exp. 466/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de les obres de conservació, 

rehabilitació i millora de l'edifici situat a Urb. Aigües Bones, 7-E-II, amb la referència 

cadastral 5314307DG8351S0001AE, emeto el següent informe proposta 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, en base als següents, 

........ 

PRIMER. Concloure l'expedient administratiu 466/2015  ordre d’execució d’obres de 

conservació, rehabilitació o millora de la parcel·la propietat del senyor/a ------- situat a la Urb. 

Aigües Bones, 7-E-II, amb la referència cadastral 5314307DG8351S0001AE. 

...... 

4.22) INFORME PROPOSTA 

  

Atès que en aquest Ajuntament s’han incoat els expedients d’ordre d’execució de neteja de les 

parcel·les que seguidament s’exposen: 

 

Expedient.     Parcel·la 



 

467/2015    Urb. Aigües Bones, 50-Y-II (carrer Montsià) 

1023/2015    Urb. Can Solà Gros I, 24 (C/ Salvador Dalí) 

883/2015    Urb. Can Solà Gros I, 38 (C/ Salvador Dalí) 

660/2015    Urb. Llac del Cigne , 839 (C/ Empordà) 

1059/2015    Urb. Llac del Cigne, 639 (C/ Serrallonga) 

742/2015    Urb. Llac del Cigne, 857 (C/Llebvant) 

659/2015    Urb. Llac del Cigne, 78 (C/ Barcelona) 

1164/2015    Urb. Llac del Cigne, 15 ( C/ Girona) 

834/2015    Urb. Tourist Club, 3-D (C/de la General) 

 

 

Atès que per informe del Tècnic de Medi Ambient es posa de manifest que els respectius 

propietaris de les parcel·les esmentades ha efectuat la seva neteja i aquestes compleixen amb 

les condicions d’ús, conservació i rehabilitació establerta a l’article 197 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i la resta 

de legislació aplicable en matèria de règim del sol. 

........ 

Primer. Concloure els expedients administratius relacionats en la part expositiva de la present 

resolució sobre la imposició d’ordre d’execució de neteja  de les parcel·les indicades. 

..... 

4.23) Exp. 1406/2014.- En relació l’expedient 1406/2014, i en relació l’ordre d’execució 

adoptada en sessió del dia 22 d’abril de 2015, per les obres de conservació i manteniment de 

l’Ermita de Santa Ceclina i la Rectoria-Casa de Colonies (Veïnat de Santa Ceclina 5-6, ref. 

Cad. 17037A012000210001KK i 17037A012000330001KU), emeto el següent 

...... 
 

Atès que, transcorregut amb escreix el termini concedit no s’ha adoptat cap de les mesures 

ordenades i no s’ha presentat el projecte requerit. 

..... 

PRIMER. Ordenar al BISBAT DE GIRONA per tal que immediatament i abans del dia 20 de 

gener de 2016, realitzin les següents tasques: 

- Retirar elements amb risc de caiguda. 

- Tancar/tapiar accessos a l'interior de l'immoble 

- Tancar el recinte de la piscina i l’arqueta descoberta adjacent 

- Restringir l’accés mitjançant tanques 

 

SEGON.  Concedir al BISBAT DE GIRONA un termini de dos mesos perquè presentin un 

Projecte tècnic per a la reparació dels teulats i les obres necessàries per evitar la continua 

degradació estructural. 

........ 

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, la Secretària, en dono fe.   

    

 


