AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 9/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 9 DE MARÇ DE 2016

A Caldes de Malavella, el nou de març 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE FEBRER.
Per unanimitat és aprovada l’acta núm. 7/2016 corresponent a la sessió del dia 26 de febrer
de 2016.
SEGON.- 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/2016/10, de data 7/3/2016, per
un import 57.498,61 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/10, de data 8/3/2016, per un import 58.409,41 €, que figura diligenciada a l’expedient.
1.3) Exp. 150/2016.- Títol: Proposta sobre Contracte d’obres per execució de la FASE 1 del
Projecte executiu de les obres de millora del Drenatge urbà a Caldes de Malavella–Actuació 2
– Can Solà Gros
....
PRIMER.- Aprovar el Projecte separat que integra la FASE 1 del Projecte executiu de les
obres de millora del drenatge urbà – Actuació 2- Can Solà Gros I, que es va aprovar

definitivament per acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de gener de 2016 (DOGC
7058 de 15.2.2016 i BOP Girona núm. 27 de 10 de febrer de 2016).
SEGON- Tramitar contracte menor per l’execució de la FASE 1 del Projecte executiu de les
obres de millora del drenatge urbà – Actuació 2- Can Solà Gros I, per un import de
16.718,39€ més IVA (TOTAL: 20.229,25 €).
TERCER.- Aplicar i autoritzar la despesa de 20.229,25 € a càrrec de la partida pressupostària
pressupostària 01 920 62700.
QUART.- Invitar a les següents empreses del sector per que presentin oferta econòmica per a
la execució de les obres:
-

SIMSA
PRODAISA
ÀRIDS VILANNA SL

1.4) Exp. 279/2016.- Assumpte: Servei de Neteja Escola la Benaula
En relació la providència d’alcaldia del dia 8 de març de 2016 i en relació el present expedient
qui subscriu emet el següent:
...
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei de neteja de les noves instal·lacions de
l’Escola Benaula amb el contractista MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL, per
import màxim de 19.819,80 euros IVA inclòs, de conformitat amb les condicions imposades a
la invitació que va formular la mercantil en el seu moment i d’acord amb les apreciacions
contingudes a l’informe dels serveis tècnics de data 8 de març de 2016.
...
1.5) Exp. 265/2016.- Aprovar l’addenda al conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a
la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats per l’any 2016, amb la previsió
d’aportació econòmica següent:
QUADRE RESUM
SERVEI BASICS D 'ATENCIO
SOCIAL QUOTES FIXES
TREBALLADOR SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
QUOTES VARIABLES *
SAD SOCIAL
SAD DEPENDENCIA
SERVEI DE TELEASSISTENCIA
TOTAL BASICS

APORTACIO ANY 2016
26565.1
3
16510.6
3
3025.4
8
17342.7
4
1570.6
4

* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d'usuaris i/o hores de servei. S'han d'interpretar com a quantitats estimatives.

SERVEI SOCIALS
QUOTES VARIABLES *
ESPECIALITZATS
TRANSPORT ADAPTAT
SIAD atenció. psicológica
SIAD assessorament jurídic
TOTAL ESPECIALITZATS
TOTAL ANUAL

APORTACIO ANY 2016
1918.28
0
5346
2288

* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d'usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S'han d'interpretar com a quantitats
estimatives.
APORTACIONS DE DIPSALUT ANY APORTACIO ANY 2016
2016 A
COMPRA D'ALIMENTS FRESCOS
2669.2
JUSTIFICAR
4
TOTAL ANUAL
TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
2.1) Aprovar la liquidació de rebuts pendents de pagament de l’ activitat Fira- mercat que es
detallen a les dues relacions de data 4 de març de 2016, que figuren diligenciades a
l’expedient.
2.2) En data 16/12/2015 es va efectuar per PGA GOLF DE CALDAS SA ingrés al compte
bancari de l’ajuntament de 19.953,64 € per al pagament de les següents autoliquidacions de
l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:
- 20150193 d’import 8.733,34 €
- 20150194 d’import 1.875,89 €
- 20150195 d’import 5.592,63 €
- 20150196 d’import 1.875,89 €
- 20150197 d’import 1.875,89 €
En la mateixa data, també varen efectuar ingrés de 30.267,14 € pel pagament de les
autoliquidacions 201500193 a 20150213, duplicant per tant el pagament de les primeres.
Vist l’exposat, es proposa i la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Efectuar devolució a PGA GOLF DE CALDAS SA de l’import de 19.953,64 € corresponent a
pagament duplicat de les autoliquidacions de l’impost sobre increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana núm. 201500193 a 20150197.
2.3) Aprovar els següents padrons fiscals:
- Taxa clavegueram 1r. Trimestre 2016, d’import 1.814,55 €.
- Taxa ocupació mercat setmanal 1r. Semestre 2016, d’import 4.108 €.

2.4) Anul·lar el rebut corresponent al mes de febrer de l’activitat Escola Esportiva a nom de
XXXX, per haver estat baixa durant el mes de gener.

QUART.- 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. 229/2016.- TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.- Concedir llicència
per instal·lació de 2 pals de fusta i substitució d'un altre (obra: 7426797) a Llac del Cigne Av. Catalunya.
...
3.2) 168/2016.- JOAQUIMA CARBÓ CAÑIGUERAL.- Concedir llicència per talar 11 pins a
c/ Alger i c/ Sant Sebastià.
....
3.3) EXP. 87/2016.- JOAQUIM JOHÉ ROQUETA.- Atorgar la llicència urbanística al Sr.
Joaquim Johé Roqueta, per a la construcció d’una piscina al C/ Sant Esteve, 31 de Caldes de
Malavella,
....
3.4) EXP. 1194/2015.- CUINEMAN SERVICE, SL.- Atorgar la llicència urbanística a
CUINEMAN SERVICE, SL, per a l’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a PGA GOLF
A1-02, i d’acord amb les condicions de la llicència exp. 221/2011:
- No es podrà fer una tanca vegetal en el fons de parcel·la. La tanca proposada en els
plànols N03 de gener de 2016, només es podrà plantar en els llindars laterals.
....
3.5) EXP. 247/2016.- ------.- Atès que en data 08/03/2016, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de
reparació de calçat ubicada a c/ Termes Romanes, 19 Local C.
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 l’activitat de reparació de calçat ubicada a c/ Termes Romanes, 19 Local C, sense
perjudici de les futures que es portin a terme.
...
3.6) EXP. 250/2016.- -----.- Atès que en data 08/03/2016, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de la tinença de 4
ovelles, 12 gallines i 2 conills ubicada a Can Bonet - Franciac.
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 tinença de 4 ovelles, 12 gallines i 2 conills ubicada a Can Bonet - Franciac, sense
perjudici de les futures que es portin a terme.
....
3.7) EXP. 182/2016.- GRUP SERVI CENTRE, TC, S.L.- 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, es dóna per assabentada de l’activitat d’ampliació de la residència assistida de
Gent Gran a nom de Grup Servi Centre TC, SL, ubicada a Av. de Caldes, 4, pel que fa
referència a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la documentació
presentada i en base a l’informe de l’Enginyer Assessor Municipal de data 03/03/2016.
.....
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES
Així mateix, a proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.1) Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal:
- MARIA CASADEVALL VIÑAS, Secretaria – Interventora, grup A1, amb data efectes
15/3/2016.
- XAVIER MUÑOZ GARCIA, Caporal policia, grup C1, amb data efectes 13/3/2016.
- EDUARDO MARTIN ESCRIBANO, Oficial 2a brigada, grup C2, amb data efectes
19/3/2016.
4.2) Exp. 268/2016
La Sra. M. C. L. M. ve prestant serveis des de fa uns anys a la Llar d’Infants “els Ninots”
amb la categoria professional d’educadora, d acord amb la documentació obrant a l’expedient.
La Llar d'infants “Els Ninots” és un servei municipal que pot tenir fins a un màxim de 99
places disponibles, ubicades en 6 aules ( 3 de P-1 i 3 P-2). La llar disposa d'un servei
educatiu per a infants d’ 1-3 anys. L'horari de la llar és de les 8.30h del matí fins les 18.00h h
de la tarda, de dilluns a divendres.
No pot mantenir en alta les mateixes treballadores que té actualment degut a que darrerament
hi ha menys tasques a realitzar perquè la llar cada cop té menys alumnes matriculats i molts
d’aquests, a les tardes, ja ni venen.
Efectivament, pel que fa al nombre d’infants matriculats, que cada cop en tenim menys. S’ha
passat de tenir una llista d’espera (tenir un màxim de 97 alumnes el curs 2012/2013; 87 el
2013/2014; 84 el 2014/2015 ) a només tenir 81 inscrits aquest curs 2015/2016. Hi ha doncs
una disminució al voltant del 17 % d’infants matriculats en pocs anys. I a més a més d’aquests
81 matriculats, només 25 ho són de matí i de tarda. La resta ho són només de matí, o de tarda,
i prou.
Si bé el cost total de servei, el curs 2014/2015 en relació al del 2015/2016 s’ha mantingut
quasi igual, al voltant de 333.000,00€, el curs 2014/2015, els ingressos per taxes del servei,

varen ser de 115.977,23€, mentre que el curs 2015/2016, seran de només 95.421,37€.
L’aportació de l’Ajuntament va ser el curs 2014/2015 de 145.398,08€. El curs 2015/2016 serà
ja de 167.462,39€. El grau de cobertura del servei directament amb fons de l’Ajuntament ha
arribat ja al 50,17%. El curs 2011/2012, l’aportació de l’Ajuntament va ser només del 29,92%
del total (129.893,37€). El grau de cobertura restant, en relació a les aportacions de la
Diputació de Girona i als ingressos per les taxes del servei, van essent cada cop menors. I així
el gran gruix de les aportacions per a la prestació del servei de la Llar d’infants va
corresponent al mateix municipi. A la fi aquest fet podrà suposar que la Corporació Local no
pugui fer front a l’assignació que de fet ha de suportar per manca d’assignació pressupostària.
I ja que el servei no és bàsic ni d’obligada assumpció per Llei per part de l’Ajuntament,
potser es donarà el cas que no es pugui seguir prestant en propers cursos.
En relació també a la disminució dels menors matriculats, i pel que es ve dient de la situació
pressupostària de la Llar d’Infants, aquest curs 2015/2016 altres treballadores de la Llar
d’infants (E D, A L i M M) han vist reduïdes les seves jornades de treball entre un 25% i un
50%. En relació també al que es ve dient, l’agost passat es varen acomiadar per causes
objectives dos auxiliars, A. B. i N. S., per què es comprovà que els recursos humans si no
estarien sobredimensionats. Malauradament però ens trobem encara amb la mateixa situació.
Així, segons es disposa en l’art. 52 c) del vigent Estatut dels Treballadors, en relació a la DA
16 del mateix Estatut dels treballadors s’amortitza la seva plaça per raons econòmiques,
organitzatives i tècniques.
L’esmentada DA 16 de l’ET determina també pel que fa als acomiadaments objectius per
causes econòmiques, tècniques i organitzatives que en les Administracions Públiques,
s'entendrà que concorren causes econòmiques quan es produeixi una situació d'insuficiència
pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents.
S'entén que concorren causes tècniques, quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit
dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic de què es tracti i causes
organitzatives, quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de
treball del personal adscrit al servei públic.
El grau de cobertura del servei amb aportació directa de l’Ajuntament, cada vegada ve essent
major, fins el punt de que ja ha arribat a suposar més del 51.17% del total (curs 2015/2016).
Comparativament el curs 2011/2012, l’aportació de l’Ajuntament va ser només del 29,92%
del total. Aquell fet, que cada cop l’Ajuntament hagi de fer aportacions més quantioses, si
continua, implicarà que a la fi no es pugui seguir finançant el servei per manca d’assignació
pressupostària, ja que com s’ha esmentat no és un servei que l’Ajuntament per Llei hagi
d’assumir obligatòriament, ja que es considera no bàsic. En definitiva, s’amortitza la seva
plaça en tant que cada vegada, com se li ha comentat, hi ha menys ingressos relatius a les
matrícules dels infants i cada cop cal una aportació major de recursos de l’Ajuntament.
Aquest fet dóna peu a que es vagi donant una insuficiència pressupostària de fet per suportar
les despeses de la Llar d’infants (causa econòmica).
Vist l´ assessorament prestat pel servei d’assessorament de personal d’aquest ajuntament, es
proposa i la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1er. Extingir el contracte de la Sra. M. C. L. M. per les causes objectives esmentades amb
efectes del proper dia 24 de març del 2016.
2on. Posar a disposició de la Sra. M. C. L. M. la indemnització establerta en aquests casos,
de 20 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors
a un any, i amb un màxim de dotze mensualitats, que ascendeix la quantitat de 6.281,61-€.
4.3) Aprovar les bases del 13è Concurs de Microliteratura Joaquim Carbó seguint el format
mateix que es fa en els darrers anys, fent públic el veredicte del concurs a l’entorn de la Diada
de Sant Jordi.
4.4) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants de la nena ------ del curs P-2 amb efectes 1 d’abril.
4.5) Deixar sense efecte l’ajut concedit per a reforç socioeducatiu de secundària per ----- amb
efectes 1/3/2016.
4.6) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució a la Sra. ------,
amb domicili a C/ Bages, 4, com a titular no conductor, amb número
17033_2016_00002_2626T, i amb validesa fins al 03/2026.
4.7) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0004295 (Prové de l’expedient 2014/0042806
reiniciat per caducitat) a nom de --------, per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença
d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 30/11/2014 22:45
Número de butlleta / Acta: 5078600010586
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos. (Gos amb el nom
de Nala, XIP 981098104211009)
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.

Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0004295 a nom de -------- per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut, com a instructor del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.8) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0004296 (Prové de l’expedient 2014/0042807
reiniciat per caducitat), a nom de --------, per infracció de l’Ordenança Municipal de tinença
d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 30/11/2014 22:50
Número de butlleta / Acta: 5078600010597
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos. (Gos amb el nom
de Zeus, no té XIP)
i. Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats
potencialment perillosos.

Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0004296 a nom de ------ per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut, com a instructor del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, com a instructor del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de
Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i
delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.9) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0004297 (Prové de l’expedient 2015/0003985
reiniciat per caducitat), a nom de --------, per infracció de l’Ordenança Municipal convivència
i ús dels espais públics.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 01/01/2015 01:30
Número de butlleta / Acta: 5078600007414
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133. 14
Import sanció: 800,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV CALDES
Fet denunciat: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics
Dades de la persona denunciada: -------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133.14 de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Escopir, orinar,
defecar a la via pública i als espais públics.

Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0004297 a nom de --------per presumpte
infracció de l’article 133.14 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais
públics, pel fet de: Escopir, orinar, defecar a la via pública i als espais públics.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut, com a instructor del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.10) Expedient: 449/2015
INFORME - PROPOSTA CONCLOURE I ARXIVAR EXPEDIENT
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals, 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:
.....
Primer.- Concloure l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat i ordenar
l’arxiu de l’expedient.
....
4.11) Exp. 248/2016.- Títol: Expedient ordre d’execució neteja de parcel·la 35, Urb. Can
Solà Gros I, C/ Salvador Dalí
...
PRIMER.- Incoar expedient per resoldre ordre d’execució perquè el propietari de la parcel·la
núm. 35 de la Urbanització Can Solà Gros I, del carrer Salvador Dalí, senyora ----- efectuï els
següents treballs de neteja de la parcel·la:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes
vegetals i tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti
la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Poda de les branques seques i/o trencades que presenten un risc de caiguda.

- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els
residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant
la via pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no
comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
SEGON.- Notificar la resolució a l’interessat, -------, perquè presenti al·legacions en el
termini de deu dies, a comptar des de l’endemà a la notificació d’aquest document. Finalitzat
el termini d’audiència es dictarà la resolució corresponent.
TERCER.- Advertir que, davant l’ incompliment de l’ordre d’execució que, en el seu cas,
sigui objecte de resolució, l’Ajuntament està facultada per a la seva execució subsidiària a
càrrec de la persona interessada, o alternativament, per a la imposició de multes coercitives
fins al compliment de l’ordre d’execució.
4.12) Expedient: 3/2012
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:
....
1r.- Imposar a l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, una cinquena multa
coercitiva, per import de 1500,00 € (mil cinc-cents euros), segons l’apercebiment que se li va
efectuar mitjançant acord de junta de govern de 30 de setembre de 2015 i concedir-li un nou
termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar l’ordenat.
.....
2n.- Advertir a l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA que, en el cas
d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una sisena 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.
.....
4.13) Expedient: 1332/2014
INFORME-PROPOSTA

En relació amb l’expedient relatiu als moviments de terres a les parcel·les 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7M-II ubicades a la Urbanització Aigües Bones d’aquesta localitat, emeto l’informe- proposta
de resolució següent, de conformitat amb allò 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,
PROPOSTA
Per resolució d’aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d’exigir les
condicions que preveu l’article 205 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, al propietari de les parcel·les 1, 2,
3, 4, 5, 6 i 7-M-II ubicades a la Urbanització Aigües Bones d’aquesta localitat.
Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2016 es va concedir
llicència per legalitzar els moviments de terres (exp. 507/2015).
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat i ordenar
l’arxiu de l’expedient.
....
4.14) Exp. 1119/2014.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució a les parcel·les ubicades a Llac del
Cigne, 576 i Llac del Cigne, 571 de Caldes de Malavella, amb les referències cadastrals
2221625DG8322S0001T1 i 2221617DG8322S0001T1, emeto el següent informe proposta de
resolució, de conformitat amb allò 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,
PROPOSTA
Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les
condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de les parcel·les
ubicades a Llac del Cigne, 576 i Llac del Cigne, 571, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 22 de febrer de 2016, el
propietari de les parcel·les esmentades ha executat el mur mitger entre les parcel·les
esmentades d’acord amb l’expedient d’obres núm. 389/2015.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra els Srs. -------, pel
compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
...
4.15) Expedient: 955/2014

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:
.....
1r.- Imposar a -----, una segona multa coercitiva, per import de 600,00 € (sis-cents euros),
segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de govern de 8 de juny
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:
...
2n.- Advertir a --------- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà
procedir a la imposició d’una tercera 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.
....
4.16) Expedient: 1269/2014
INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a les obres de modificacions estructurals, modificació
d’obertures i tancaments exteriors, revestiments interiors i instal·lacions, a l’edificació
assimilable a un habitatge unifamiliar aïllat, així com el porxo de les parcel·les 696 i 698
ubicades a la Urbanització Llac del Cigne d’aquesta localitat, emeto l’informe- proposta de
resolució següent, de conformitat amb allò 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,
PROPOSTA
Per resolució d’aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d’exigir les
condicions que preveu l’article 205 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, al propietari de les parcel·les 696 i
698 ubicades a la Urbanització Llac del Cigne d’aquesta localitat.
Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016 es va concedir
llicència per legalitzar la reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar, garatge i piscina a les
parcel·les 696 i 698 ubicades a la Urbanització Llac del Cigne d’aquesta localitat (exp.
677/2015).
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer.- Concloure l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat i ordenar
l’arxiu de l’expedient.

.....
4.17) Exp. 67/2016.- INFORME – PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que per informe del dia 22 de gener de 0162 dels Serveis Tècnics Municipals, es constata
que la parcel·la núm. 184, de la Urbanització Can Solà Gros, I, avinguda Antoni Gaudí,
propietat del senyor ------, presenta el següent estat d’abandonament:
.....
Primer.- Incoar expedient per resoldre ordre d’execució perquè el propietari de la parcel·la
núm. 184, de la Urbanització Can Solà Gros, I, avinguda Antoni Gaudí, senyor ------, efectuï
els següents treballs de neteja:
-

Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes
vegetals i tota la vegetació seca.
Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
Tala dels pins prims, secs i inclinats que generen un risc de caiguda. En cap cas
s’autoritza la tala d’altres arbres sense el permís de l’Ajuntament.
Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els
residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant
la via pública com la vorera.
En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi
les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat, ------, perquè presenti al·legacions en el termini
de deu dies, a comptar des de l’endemà a la notificació d’aquest document. Finalitzat el
termini d’audiència es dictarà la resolució corresponent.
Tercer.- Advertir que, davant l’ incompliment de l’ordre d’execució que, en el seu cas, sigui
objecte de resolució, l’Ajuntament està facultada per a la seva execució subsidiària a càrrec de
la persona interessada, o alternativament, per a la imposició de multes coercitives fins al
compliment de l’ordre d’execució.

4.18) Exp. 223/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
l’execució d’obres sense comptar amb el títol habilitant a la parcel·la ubicada a
la URBANITZACIÓ AIGÜES BONES, 6-S-I, els propietaris de la qual segons la informació
cadastral són el Sr. ---------, 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,
....
1r.- Incoar, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
redactat per l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la

Llei d’Urbanisme i l’article 118 del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, procediment de protecció de la legalitat
urbanística, en relació a les obres anteriorment esmentades.
2n.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies al Sr. ------ per tal que puguin examinar
l’expedient i fer les al·legacions pertinents, aportant la documentació que considerin oportuna,
en defensa del seu dret.

4.19) Exp. 286/2016.- Concórrer a la convocatòria de les subvencions de la Diputació de
Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal. Any 2016, per les actuacions que
es descriuen al document tècnic annex, sol·licitant una subvenció de 6.000 €.
4.20) Es dóna compte de l’escrit de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el que se
sol·licita l’autorització per col·locar un senyal geodèsic en el municipi. S’acorda fer arribar a
l’Institut l’informe emès pel Tècnic Municipal proposant un nou emplaçament.
4.21) Atesa les bases reguladores de les subvencions a entitats i/o associacions sense finalitat
de lucre que desenvolupin activitats esportives, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió
de data 25 de febrer de 2008.
...
La Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Efectuar convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats
esportives, d'acord amb les bases reguladores de les subvencions a entitats i/o associacions
sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats esportives, i en els termes de l'annex per a
l’exercici 2016.
SEGON. Publicar l’esmentada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Notificar-ho a les entitats que constant en el registre d'entitats municipals són susceptibles de
concórrer a la convocatòria.
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.

