ESBORRANY ACTA 3/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 27 DE GENER DE 2016

A Caldes de Malavella, el vint-i-set 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, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i
Armengol. Hi assisteixen també les senyores Ma. Mercè Rossell i Rius i 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/2016/3, de data 27/1/2016, per un import 5.954,97 €, que figura diligenciada a l’expedient.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades per la relació de
documents núm. A/2016/4, de data 19/1/2016, per un import 804,50 €, que figura diligenciada
a l’expedient.
SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
2.1) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa ORANGE ESPAÑA SAU per
import de 761,09 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa
durant l’exercici 2015.
2.2) 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 431,70 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació
declarat per l’empresa durant el 4t, trimestre de 2015, que ja han estat prèviament ingressades.

2.3) 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
COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU, per import de 4,09 €, equivalents a
l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa durant el 4t. trimestre de 2015, que ja
han estat prèviament ingressades.
2.4) Aprovar les següents liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial de béns de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica
ENERGY STROM XXI SL, per import de 36,28 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de
facturació declarat per l’empresa durant els període del 4t. Trimestre 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:
3.1) EXP. 894/2015.- ----.- 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 20/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a modernització bany a c/ Cadí, 8.
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 modernització bany a c/ Cadí, 8, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
.....
3.2) EXP. 41/2016.- -------.- 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 20/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a modernitzar cuina i bany a C/ de la Selva,
25.
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 modernitzar cuina i bany a C/ de la Selva, 25, sense perjudici de les futures que es
portin a terme.

.....
3.3) EXP. 45/2016.- -------.- 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 20/01/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a reparar el paviment exterior a Aigües
Bones, 32-H-I - c/ Alt Urgell, 30.
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 reparar el paviment exterior a Aigües Bones, 32-H-I - c/ Alt Urgell, 30, sense
perjudici de les futures que es portin a terme.
.........
3.4) EXP. 1121/2015.- ---------.- Concedir llicència per construir un cobert per a aparcament a
Can Solà Gros I, 109 - c/ Josep Ma. Sert, 30.
.......
3.5) EXP. 44/2016.- BUILDINGCENTER, SAU.- Concedir llicència per acabaments
d’interiors d'habitatge a Aigües Bones, 17-L-II i 18-L-II.
.......
3.6) EXP. 989/2015.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A.- Concedir llicència per construir un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF A1-01.
......
QUART.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la regidoria delegada, per unanimitat, s’acorda:
4.1) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants de tres nens...
.....
4.2) Expedir el duplicat de la targeta d’aparcament per a titular conductor amb número
17033_2014_00005_2334Y, amb vigència fins al 02/2024 al Sr. --------, amb domicili a Llac
del Cigne, 160.
4.3) 1) Concórrer a la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció
econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de promoció econòmica
(XSLPE), anualitat 2016 amb el projecte formatiu Elabora’t 2016. Les despeses del projecte
sumen un import total de 10.013,7€, essent 3.000,00€ la quantitat que se sol·licita a la
Diputació de Girona i la resta de despeses, assumides per l’Ajuntament.

2) Traslladar via EACAT la sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de la XSLPE
2016 a l’àrea de promoció econòmica de la Diputació de Girona per al seu coneixement i
efectes.
4.4) Exp. 80/2016.- Vista la petició formulada per a la devolució de la fiança dipositada pel
Sr. -------- per a la utilització del Casino el passat dia 4 de gener, i vist l’informe favorable del
tècnic municipal de data 5 de gener de 2016, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda autoritzar la devolució de 150 € corresponents a la fiança dipositada.
4.5) Exp. 1086/2015
Procediment: Aprovació de projecte d'obres locals- Obres de millora del drenatge Can Solà
Gros I. Actuació 2
.......
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d'obres locals per a obres de millora del
drenatge urbà. Actuació 2 - Can Solà Gros I.
.........
4.6) Exp. 55/2016.- Títol: Contracte menor de serveis de Servei de retirada, transport,
tractament i posterior gestió de desballestament de vehicles abandonats
......
Invitar a les següents empreses del sector per tal que presentin oferta per la prestació del
servei de retirada, transport, tractament i posterior gestió de desballestament de vehicles
abandonats:
CASA NUALART, SL
INTER-CAR SL
SEMURSA SA
GRUES FARNERS SL
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.7) Exp. 198/2013.- Devolució aval
Autoritzar la devolució de l’aval que garantia l’execució de l’obra de rehabilitació del
paviment de la pista esportiva del pavelló municipal dipositat per l’empresa TALLERES
PALAUTORDERA S.A.
4.8) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0030263 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció
de Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.

Data i hora de la presumpte infracció: 04/09/2015 00:29
Número de butlleta / Acta: 0370215100027
Agent denunciant: 018
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.04

f.
Import sanció: 500,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: CL NOU 40
h.
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i.
Dades de la persona denunciada: ------......
4.9) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0022912 iniciat a nom de ----- per presumpta infracció
de Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
Data i hora de la presumpte infracció: 06/08/2015 04:51
b.
Número de butlleta / Acta: 0370215100024
c.
Agent denunciant: 014
d.
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
e.
Article infringit: 134.B
f.
Import sanció: 500,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h.
Fet denunciat: No subministrar dades o facilitar la informació sol·licitada per les
autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions quan hi
estigui obligat per Llei. També el subministrament d'informació o documentació falsa,
inexacta, incomplerta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
i.
Dades de la persona denunciada: MATIAS CAMPAÑA, SANDOVAL PJ VIÑA 8
08208 - SABADELL 033880107A
............
4.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037613, a nom de --------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
Data i hora de la presumpte infracció: 28/11/2015 04:18
b.
Número de butlleta / Acta: 0370215100051
c.
Agent denunciant: 007
d.
Normativa infringida: Ordenança Municipal de sorolls i vibracions
e.
Article infringit: 01.03
f.
Import sanció: 901,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17
h.
Fet denunciat: Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin
molèsties als veïns en cas de reincidència. Greu en grau mínim.
i.
Dades de la persona denunciada: -------.......

4.11) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037591, 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.
Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:44
b.
Número de butlleta / Acta: 0370215100043
c.
Agent denunciant: 014
d.
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
e.
Article infringit: 61.27
f.
Import sanció: 1000,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h.
Fet denunciat: No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions
que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
i.
Dades de la persona denunciada: ------.........
4.12) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037590, 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.
Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:36
b.
Número de butlleta / Acta: 0370215100042
c.
Agent denunciant: 014
d.
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
e.
Article infringit: 61. 29
f.
Import sanció: 1200,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h.
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
i.
Dades de la persona denunciada: -----.....
4.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037595, 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.
Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:56
b.
Número de butlleta / Acta: 0370215100045
c.
Agent denunciant: 014
d.
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
e.
Article infringit: 61.29
f.
Import sanció: 1200,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h.
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
i.
Dades de la persona denunciada: --------...........
4.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037659, 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.
Data i hora de la presumpte infracció: 29/11/2015 10:32
b.
Número de butlleta / Acta: 0370215100052
c.
Agent denunciant: 014
d.
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
e.
Article infringit: 61.29
f.
Import sanció: 1200,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h.
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
i.
Dades de la persona denunciada: -------...........
4.15) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0001352, a nom de --------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.

Data i hora de la presumpte infracció: 16/01/2016 07:07
Número de butlleta / Acta: 0370216100002
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord. Municipal de sorolls i vibracions
Article infringit: 01.01

f.
Import sanció: 150,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: CL MARE DE DEU DEL CARME 5
h.
Fet denunciat: Emetre sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin molèsties
als veïns.(primera vegada)
i.
Dades de la persona denunciada: -------.......
4.16) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0001247, 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.
Data i hora de la presumpte infracció: 13/01/2016 20:02
b.
Número de butlleta / Acta: 0370216100001
c.
Agent denunciant: 003
d.
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
e.
Article infringit: 60.17
f.
Import sanció: 200,00 Euros
g.
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h.
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
i.
Dades de la persona denunciada: ---------.......
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.

