AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 11/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 22 DE MARÇ DE 2016

A Caldes de Malavella, el vint-i-dos 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 extraordinària 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.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda:
1.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de les activitats Firamercat que es detallen a la relació de data 15 de març de 2016, que figura diligenciada a
l’expedient.
1.2) Anul·lar el rebut de l’activitat Escola Esportiva de ----- corresponent al mes de gener, per
no haver assistit a l’activitat.
SEGON.- 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:
2.1) EXP. 36/2008.- --------.- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge
unifamiliar aïllat a Aigües Bones, 17-Y-II – c/ Roureda de Can Roig, 109, amb llicència
d’obres exp. 134/2005.
...
2.2) EXP. 283/2016.- ------.- 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 17/03/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a col·locar paviment de formigó a Cra.
Llagostera, 222.
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 col·locar paviment de formigó a Cra. Llagostera, 222, sense perjudici de les futures
que es portin a terme.
....
2.3) EXP. 296/2016.- -----.- 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 17/03/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a pintar façana a Passeig de Ronda, 7.
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 Passeig de Ronda, 7, sense perjudici de les futures que es portin a
terme.
....
TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de les respectives regidories, s’acorda:
3.1) Autoritzar la utilització dels camps de futbol Vall-llobera i Can Bernadí a l’entitat
CATBIKER SPORTS, S.L. per a la celebració del Torneig Sant Jaume 2016 els dies 25, 26 i
27 de març.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 1.177,97 €, que ja han estat
prèviament ingressats.
3.2) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- CARME CLARAMUNT, mestre de reforç, del 21 al 24 de març de 2016 (4 dies laborables).

3.3) Exp. 861/2015.- Atès el contracte d’ obres de Consolidació de la Rehabilitació de Cal
Ferrer de la Plaça com a Edifici Consistorial , adjudicat a l’empresa Grupo Tecno Conrad,
S.L., en sessió de la Junta de Govern de 13 de gener de 2016.
Atès el Pla de Seguretat i Salut de les Obres que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.
Atès l’ informe de Secretaria i l’informe favorable del coordinador de seguretat Sr. Enric
Boadas Brujats.
De conformitat amb l’ establert a l’ article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’ octubre,
pel que s’ estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de
Construcció i l’ article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, es proposa i la Junta de Govern Local adopta per unanimitat, els següents,
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa Grupo Tecno Conrad,
S.L., per a l’execució de l’obra de Consolidació de la Rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça
com a Edifici Consistorial.
SEGON. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat qui
ha de procedir a comunicar-lo a l’autoritat laboral.
3.4) Exp. 85/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest
efecte, resta regulada en les següents disposicions:
-

RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

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. 78/2016
---2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.5) Exp. 112/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest
efecte, resta regulada en les següents disposicions:
-

RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

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. 79/2016
---2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.6) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0033908, a nom de ----- amb DNI ----, 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.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 12/10/2015 05:06
Número de butlleta / Acta: 0370215100031
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de sorolls i vibracions
Article infringit: 02.01
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV PAISOS CATALANS 25
Fet denunciat: Pertorbar el descans nocturn dels veïns.(primera vegada)
Dades de la persona denunciada: -----

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 02.01 de
l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: Pertorbar el descans nocturn
dels veïns.(primera vegada).
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0033908 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)
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.7) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037660, 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 10:41
b. Número de butlleta / Acta: 0370215100053
c. Agent denunciant: 014

d.
e.
f.
g.
h.

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60. 01
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir
altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.01 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: Tenir en possessió un gos o un
gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar
obligatòriament.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037660 a nom de -----per presumpte
infracció de l’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que
s’han de registrar obligatòriament.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.8) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037600, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:33
Número de butlleta / Acta: 0370215100048
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals

e.
f.
g.
h.

Article infringit: 60.01
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir
altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
i. Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.01 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: Tenir en possessió un gos o un
gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar
obligatòriament.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037600 a nom de ----- per presumpte
infracció de l’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que
s’han de registrar obligatòriament.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.9) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037592, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:48
Número de butlleta / Acta: 0370215100044
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60. 01

f. Import sanció: 100,00 Euros
g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h. Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir
altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
i. Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60. 01 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: Tenir en possessió un gos o un
gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar
obligatòriament.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037592 a nom de --------per presumpte
infracció de l’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que
s’han de registrar obligatòriament.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037596, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:06
Número de butlleta / Acta: 0370215100046
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.01
Import sanció: 100,00 Euros

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h. Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir
altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
i. Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.01 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: Tenir en possessió un gos o un
gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar
obligatòriament.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037596 a nom de ---------per presumpte
infracció de l’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que
s’han de registrar obligatòriament.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.11)Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037601, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:36
Número de butlleta / Acta: 0370215100049
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.06
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE

h. Fet denunciat: No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de
protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta
identificació.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.06 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir
els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037601 a nom de --------per presumpte
infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.12)Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0035860, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 07/11/2015 21:46
Número de butlleta / Acta: 0370215100041
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals

e.
f.
g.
h.

Article infringit: 60.06
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL SOTA 26
Fet denunciat: No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de
protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta
identificació.
i. Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.06 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir
els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0035860 a nom de -------per presumpte
infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037597, 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 18:15

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Número de butlleta / Acta: 0370215100047
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60. 06
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de
protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta
identificació.
i. Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.06 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir
els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037597 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0035759, 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.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 06/11/2015 08:27
Número de butlleta / Acta: 0370215100038
Agent denunciant: 016
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60. 17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL GIRONA
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ------------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0035759 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. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.15) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0038207, 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: 08/12/2015 22:57
b. Número de butlleta / Acta: 0370215100055
c. Agent denunciant: 014

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: -------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0038207 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. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.16) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0034901, a nom de -------- amb DNI ----, 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: 26/10/2015 22:11
Número de butlleta / Acta: 0370215100033
Agent denunciant: 006
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL AGUDES 14
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.

i. Dades de la persona denunciada: ---2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0034901 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. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.17) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0035587, a nom de FUSTERIA I MOBLES
CATEULA SL amb DNI B17697756, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 05/11/2015 08:16
Número de butlleta / Acta: 0370215100036
Agent denunciant: 016
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.C
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV VERGE DE MONTSERRAT
Fet denunciat: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa
(runes,electrodomèstics,residus de jardineria i d'altres materials)
i. Dades de la persona denunciada: FUSTERIA I MOBLES CATEULA SL C TOSSA
7 B17697756

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 127.C de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: Dipositar-hi o
abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa (runes,electrodomèstics,residus de
jardineria i d'altres materials).
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0035587 a nom de FUSTERIA I
MOBLES CATEULA SL per presumpte infracció de l’article 127.C de l’Ordenança
Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Dipositar-hi o abocar-hi
material o objectes de qualsevol naturalesa (runes,electrodomèstics,residus de jardineria i
d'altres materials).
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.18) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0035755, 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: 05/11/2015 22:33
Número de butlleta / Acta: 0370215100037
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.D
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CERDANYA 6
Fet denunciat: Pertorbar el descans dels veíns.
Dades de la persona denunciada: ------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 127.D de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: Pertorbar el
descans dels veïns.
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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0035755 a nom de ------ per presumpte
infracció de l’article 127.D de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics,
pel fet de: Pertorbar el descans dels veïns.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.19) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037663, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 29/11/2015 13:43
Número de butlleta / Acta: 0370215100054
Agent denunciant: 018
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133. 04
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i. Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133.04 de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics , pel fet de: La manca de
respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en general.

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.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037663 a nom de ------ per presumpte
infracció de l’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais
públics, pel fet de: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut) 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.
3.20) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0002787, 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: 08/02/2016 02:22
Número de butlleta / Acta: 0370116100002
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.06
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL ROUREDA DE CAN ROIG 28
Fet denunciat: No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de
protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta
identificació.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.06 de
la l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir

els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
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. 2016/0002787 a nom de ----- per presumpte
infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
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.
3.21) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0002095, 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.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 27/01/2016 14:35
Número de butlleta / Acta: 0370216100004
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: -----

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals.

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. 2016/0002095 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. 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.
3.22) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0002738, a nom de ------V, 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.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 06/02/2016 15:10
Número de butlleta / Acta: 0370116100001
Agent denunciant: 003
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL INDUSTRIA 8
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: -------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
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. 2016/0002738 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. 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.
3.23) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0002218, a nom ------, 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.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 29/01/2016 13:14
Número de butlleta / Acta: 0370216100005
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL AGUDES
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
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. 2016/0002218 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. 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.
3.24) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0003620, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 17/02/2016 13:43
Número de butlleta / Acta: 0370116100006
Agent denunciant: 016
Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.C
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: DS CAN MATETES
Fet denunciat: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol
naturalesa(runes, electrodomèstics, residus de jardineria i d'altres materials)
i. Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 127.C de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Dipositar-hi o
abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa(runes,electrodomèstics,residus de
jardineria i d'altres materials)
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. 2016/0003620 a nom de ------per presumpte
infracció de l’article 127.C de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics,
pel fet de: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa(runes,
electrodomèstics, residus de jardineria i d'altres materials)
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.
3.25) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0003664, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 18/02/2016 15:46
Número de butlleta / Acta: 0370116100007
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133. 04
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i. Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 133.04 de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: La manca de
respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en general.
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. 2016/0003664 a nom de ----- per presumpte
infracció de l’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais
públics, pel fet de: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
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.

3.26) Exp. 1042/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la
ubicada RAMBLA RECOLONS, 25 de Caldes de Malavella amb la referència cadastral
4117406DG8341N0001QF, 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,
.....
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A., pel compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu
de l'expedient.
....
3.27) Expedient: 969/2015.- INFORME –PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
Atès que per informe del dia 9 de desembre de 2015 dels Serveis Tècnics Municipals, es
constata que la parcel·la núm. 549 de la Urbanització Can Carbonell, 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. 549 de la Urbanització Can Carbonell, senyor ---- 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.
 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.
 Eliminar tots els recipients que puguin acumular aigua de pluja i prendre les mesures
necessàries per evitar que es tornin a omplir i esdevinguin un focus de cria de
mosquits. En el cas de la piscina és necessari fer-ne el correcte manteniment durant tot
l’any per evitar que l’aigua es corrompi, o bé buidar-la, retirar tots els residus
acumulats i prendre mesures permanents per evitar que es torni a repetir la situació. En
especial, cal tapar hermèticament o omplir amb terres els skimmers (boques de
recepció de l’aigua que recircula cap al filtre de la piscina) on hi pot quedar aigua
estancada, ja que en piscines abandonades són el principal focus de cria de mosquit
tigre.
 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.
....
3.28) Exp. 976/2015.- PROPOSTA D'ORDRE D'EXECUCIÓ
Vist l'informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals i pel qual es conclou
ordenar a per què procedeixi a realitzar els treballs que s'indiquen en el dit informe tècnic i
que per tant, qui subscriu emet el següent,
....
PRIMER. Ordenar a SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB), per tal que procedeixi al compliment
d'aquesta ordre, en el termini de deu (Neteja parcel·la10) dies, la qual consisteix en l'adopció
de les següents mesures:
- 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.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant
la via pública com la vorera.
Es recorda que l'obligació de mantenir els terrenys nets correspon als propietaris, sense
necessitat que siguin requerits per l'Ajuntament.

SEGON. Advertir a l' interessat que l' incompliment d'aquesta ordre d'execució podrà donar
lloc a l'execució subsidiària per l'Ajuntament, a càrrec de l'interessat, o bé a la imposició de
multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d'acord amb el que estableix l'art. 225.2 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que es poden reiterar fins que es compleixi l'obligació
de conservació.
TERCER. Notificar la present resolució a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB), propietària de la
parcel·la.
....
3.29) Exp. 399/2014.- INFORME PROPOSTA A LA JUNTA DE GOERN LOCAL
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada AIGÜES
BONES, 5-J-II de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral , 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,
....
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal, el propietari de la parcel·la
esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra ------ , pel compliment del
deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
....
3.30) Exp. 1101/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada PG. DE
RONDA, 40 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 3914602DG8331S0001LK,
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,
....
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 16 de febrer de 2016, el
propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les
mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra -----, pel compliment del
deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
....

3.31) Exp. 482/2015.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent
proposta d’ordre d’execució,
....
1r. Ordenar a ...., per tal que procedeixin al compliment d’aquesta ordre, en el termini de
quinze (15) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Sol·licitar títol habilitant per realitzar totes les actuacions necessàries per rehabilitar
l’edificació. Les actuacions hauran de vetllar pel compliment, entre d’altres, de
l’article 109 del P.O.U.M. sobre aspectes estètics que han de seguir les edificacions.
- En general, vetllar perquè l’estat general de l’edifici i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc a
l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de
multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació
de conservació.
....
3.32) Exp. 1060/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada LLAC
DEL CIGNE, 185 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
1814616DG8311S0001IP, 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,
....
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 12 de febrer de 2016, el
propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les
mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A., pel compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu
de l'expedient.
...
3.33) Exp. 485/2015.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que s'estan realitzant obres sense comptar amb la corresponent llicència o sense adaptar-se a
les condicions de llicència a la parcel·la ubicada a Llac del Cigne, 798, els propietaris del qual
segons la informació cadastral són els Srs. --------, 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.- Acordar la suspensió immediata de les obres de construcció del cos auxiliar.
2n.- Requerir als Srs. ------- per tal que procedeixin a l’enderroc dels coberts i del cos
auxiliar esmentats en el termini d’un mes.
3r.- Trametre una còpia de l’expedient de disciplina urbanística núm. 485/2015 a l’interessat.
....
3.34) Exp. 1125/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada PL.
MESTRE MAS I ROS, 3 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
4016417DG8341N0001UF, 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,
....
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 16 de febrer de 2016, el
propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les
mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra -----, pel compliment del
deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
.....
3.35) Exp. 290/2013.- INFORME-PROPOSTA IMPOSICIÓ 7a MULTA COERCITIVA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 10 de febrer de
2016 on es conclou que no s'han dut a terme les actuacions relacionades a l’ordre d’execució
aprovada per l'Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2015, 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 el següent informe- proposta d’ordre d’execució:
.....
VUITÈ. En data 10 de febrer de 2016 s’ha emès per part dels Serveis Tècnics Municipals
informe en el que es conclou que no s’han adoptat les mesures ordenades.
...

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Imposar a INMOBILIARIA CALDAS 333, S.A. una setena multa coercitiva, per
import de 2.100,00 € (dos mil cent euros), de conformitat amb allò establert a l’art. 93 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant l’Acord de la Junta de Govern de
4 de novembre de 2015 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a
executar l’ordenat.
.....
SEGON. Advertir a INMOBILIARIA CALDAS 333, S.A. que en el cas d’incompliment de
l’ordenat l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una vuitena 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.
TERCER. Traslladar aquest acord a l’interessat i al departament de rendes.
...
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.

