AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 20/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 25 DE MAIG DE 2016

A Caldes de Malavella, el vint-i-cinc de maig 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. Àngela
Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i Armengol i amb l’absència
excusada del Sr. Sergi Mir i Miquel. Hi assisteix també la Sra. Mercè Rossell i Rius. 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 ACTA DEL 11 DE MAIG
Per unanimitat és aprovat l’esborrany de l’acta núm. 18/2016 corresponent a la sessió del dia
11 de maig.
SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE
DESPESES
A proposta de l’Alcaldia, 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/2016/29, de data 24/5/2016, per
un import 94.777,46 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/19, de data 25/5/2016, per un import 6.149,31 €, que figura diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes d’abril per la
Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient.
1.4) Exp. 1382/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 5 i última
de l’obra del projecte bàsic i executiu per a Centre d’Interpretació sobre Termalisme del
Pliocè a l’actualitat, a favor de l’empresa ARGON INFORMATICA S.A., per import de
166.403,82 €.

1.5) D’acord amb l’acta del Jurat de data 19 de maig de 2016, autoritzar el pagament de 150 €
al primer classificat del concurs de disseny de samarreta i got per la Festa Major 2016, Marc
Ortin Amat.
1.6) Autoritzar la despesa per a l’organització del concurs de pintura ràpida d’enguany, en
relació amb el patrocini del primer premi per valor de 1.400 € per part de l’Ajuntament.

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda:
2.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de les activitats de Firamercat que es detallen a la relació de data 18 de maig de 2016, que figura diligenciada a
l’expedient.
2.2) Anul·lar el rebut de Quota Única de la Sra. ------ corresponent al mes de maig, per no
haver-hi pogut assistir per haver-se lesionat.
2.3) Anul·lar el rebut de la Llar d’Infants de la nena ---- corresponent al mes de maig, donat
que ja havia comunicat la baixa.
2.4) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ESPAÑA SAU per
import de 58,29 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa
durant el 1r. Trimestre de l’exercici 2016.
2.5) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local de la companyia comercialitzadora de gas Viesgo Energia SL,
equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa corresponent al 1er.
Trimestre de 2016, per import de 25,89 €.
2.6) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’electricitat Viesgo Energia SL,
equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa corresponent al 1er.
Trimestre de 2016, per import de 496,23 €.
2.7) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ONO SA equivalents
a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa durant el 1r. Trimestre 2016 per
import de 26,12 €, que ja han estat prèviament ingressats.
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. 441/2016.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A..- Concedir llicència de primera
ocupació per un habitatge unifamiliar aïllat a PGA GOLF C1-12, amb llicència d’obres exp.
115/2015.
...
3.2) EXP. 554/2016.- ---------.- 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 19/05/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a pintar la façana a Malavella Park, 75-B c/ Santa Bàrbara, 5.
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 la façana a Malavella Park, 75-B - c/ Santa Bàrbara, 5, sense perjudici de les
futures que es portin a terme.
....
3.3) EXP. 392/2016.- --------.- 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 19/05/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a fer barana exterior i canviar rajoles de
l'escala a Llac del Cigne, 816.
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 fer barana exterior i canviar rajoles de l'escala a Llac del Cigne, 816, sense perjudici
de les futures que es portin a terme.
....
3.4) EXP. 538/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160086GIT AL - codi obra 012016849003) a PGA
GOLF - C/ Arboç, 17.

3.5) EXP. 539/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a descobrir aquesta arqueta
de la xarxa de subministrament de gas natural (ref. 160081GIT AL- codi obra
012016849000) a c/ Josep Pla, 36 - Can Solà Gros I.
3.6) EXP. 540/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160083GIT AL - codi obra 012016849005) a c/
Girona, 1.
3.7) EXP. 542/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a descobrir arqueta de la
xarxa de subministrament de gas natural (ref. 160082GIT AL - codi obra 012016848001) a c/
Josep Pla, 21 - Can Solà Gros I.
3.8) EXP. 544/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160084GIT AL - codi obra 012016849006) a PGA
GOLF - C/ La Balca, 8.
3.9) EXP. 545/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160085GIT AL - codi obra 012016849002) a PGA
GOLF - C/ Arboç, 6.
3.10) EXP. 546/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160090GIT AL - codi obra 012016849004) a PGA
GOLF - C/ de la Vinya, 13.
3.11) EXP. 571/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a descobrir arqueta de la
xarxa de subministrament de gas natural (ref. 160052GIT AL- codi obra
012016831625) a PGA GOLF - C/ Arboç, 19.
3.12) EXP. 572/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160053GIT AL- codi obra 012016831626) a PGA
GOLF - C/ Arboç, 18.
3.13) EXP. 573/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160054GIT AL- codi obra 012016831627) a PGA
GOLF - C/ Arboç, 16.
3.14) EXP. 574/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a descobrir arqueta de la

xarxa de subministrament de gas natural
012016831628) a PGA GOLF - C/ Arboç, 26.

(ref.

160055GIT

AL-

codi
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3.15) EXP. 575/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a descobrir arqueta de la
xarxa de subministrament de gas natural (ref. 160056GIT AL- codi obra
012016831629) a PGA GOLF - C/ Arboç, 25.
3.16) EXP. 576/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a descobrir arqueta de la
xarxa de subministrament de gas natural (ref. 160058GIT AL- codi obra
012016831631) a PGA GOLF - C/ Arboç, 21.
3.16) EXP. 577/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata d'1 X 0,4 metres quadrats sobre vorera per a descobrir arqueta de la xarxa
de
subministrament
de
gas
natural
(ref.
160059GIT
ALcodi
obra
012016831632) a Travessera Taronja, 55.
3.17) EXP. 578/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a anul·lar 1 escomesa de la
xarxa de subministrament de gas natural, per seguretat (ref. 160060GIT AL- codi obra
01201683167) a Aigües Bones - C/ Gironès. 27 A.
3.18) EXP. 579/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de cata de 0,5 x 0,5 metres quadrats sobre vorera per a reparar arqueta de la xarxa
de subministrament de gas natural (ref. 160057GIT AL- codi obra 012016831630) a PGA
GOLF - C/ Arboç, 23.
3.19) EXP. 317/2016.- Vista la petició formulada per la devolució de la fiança dipositada per
ESPLAI KASPERLE per a la utilització del Escoles de Franciac els passats dies 19 i 20 de
març de 2016, i vist l'informe favorable del tècnic municipal de data 22/03/2016, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar la devolució de 150 € corresponents a la
fiança dipositada.
3.20) EXP. 809/2015.- ------.- Vista la petició formulada per la devolució de la fiança
dipositada per a la utilització del Teatre els passats dies 29 i 30 de juny de 2015 i dels dies 1,
2, 3, 4 i 5 de juliol de 2015, i vist l'informe favorable del tècnic municipal de data 25/05/2016,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar la devolució de 150 €
corresponents a la fiança dipositada.
3.21) EXP. 595/2016.- Autoritzar a la Sra. -------- l'ús de les dependències del Teatre per
espectacle de final de curs de l'escola de dansa En face, el dia representació dia 12 de juny de
2016 i varis dies per assajar, dia 4, 6, 7, 8, 9 i 11 de juliol de 2016, d'acord amb la instància
presentada en data 20/05/2016, 2016-E-RC-2785, amb les següents condicions:



Un cop acabada l'activitat, el local ha de quedar lliure dels elements que s'hagin
utilitzat per fer-la i s'ha de netejar el local de la brutícia que s'hagi generat.
Està prohibit fumar






Les claus estaran a les dependències policials i les haureu de passar a recollir tres (3)
hores abans de començar l'activitat, com a mínim (telf. 619 70 45 46)
Les claus les haureu de retornar a les dependències policials una vegada hagi finalitzat
l’activitat. En cas de no trobar cap agent a les dependències, les dipositareu a la bústia
que hi ha a la façana de la comissaria.
Us heu d’assegurar sempre abans de marxar que totes les obertures queden tancades,
així com la calefacció, aire condicionat, enllumenat, etc.

Simultàniament s’aprova la liquidació del dipòsit de la fiança d’import 150 €. La fiança
respon per cobrir els desperfectes ocasionats en els mobles o en els materials que pugui haverhi dintre així com l’estat de neteja en què quedin les instal·lacions.
...

CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’àrea, s’acorda:
4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- CONSUELO CASTRO, monitora pati obert, els dies 20, 21 i 22 de maig
laborables).

(3 dies

4.2) Exp. 782 .- Vist l’escrit tramès per la Gerència del servei de Gestió Cadastral de la
Delegació d’Hisenda a de Girona de data 21 de març de 2016.
Vist el que disposa la “Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica”, en el seu art. 32.2, que permet que els municipis que reuneixin
determinats requisits, i que necessitin actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans a
l'alça o a la baixa, puguin sol•licitar l'aplicació dels coeficients que definirà la LGPE.
Atès que el ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de novembre de 2006 va sol•licitar al
Centre de Gestió Cadastral l’inici del procediment de valoració col•lectiva (revisió dels
valors cadastrals vigents) dels béns immobles de classe urbana del municipi, aquesta regidoria
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS:
1r.- Trametre escrit a la Directora General del Cadastre en el format de sol•licitud d’aplicació
de coeficients 2017 , pel qual en virtut de l’art. 32.2 del Text refós de la llei del Cadastre
immobiliari se sol•licita a aquesta Direcció General del cadastre l’aplicació als valors
cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal, els coeficients que estableixi la
Llei de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2017, prèvia concurrença dels requisits
legalment establerts.
2n.-Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester el Sr. Alcalde per formalitzar la
sol•licitud.

4.3) Exp. 561/2016.La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 19 d’abril de 2016,
va aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins
a 30.000 habitants per finançar-los l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2016.
L’ Edicte d’aprovació és el núm. 3525 de la Diputació de Girona i es publica al B.O.P número
81 de data 28 d’abril de 2016.
L’ Annex I de la convocatòria atribueix, en funció de la seva població, per l’any 2016, al
municipi de Caldes de Malavella, 3.018,84€.
Les ajudes es concreten en tres àmbits de treball, millora del material informàtic de les
dependències municipals, millora de les xarxes informàtiques de la corporació i millora del
programari.
Pels fets exposats la Junta de Govern Local acorda l’acceptació de la subvenció atorgada i
concórrer a la convocatòria mitjançant sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per
finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies efectuats durant l’exercici de la
corresponent convocatòria.
4.4) Expedient: 405/2016
Procediment: Compra de taquímetre (estació total) de precisió 7” i gama baixa
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Dur a terme el contracte relatiu a Compra de taquímetre (estació total) de precisió
7” mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista LEICA
GEOSYSTEMS, SL NIF/CIF B-61395497 per un import de 5.189,96 euros i 1.089,89 euros
d'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 01 150 62600, del vigent Pressupost.
TERCER. Notificar el present acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a la formalització del
contracte.
QUART. Un cop realitzada l'obra, presentada la factura que es procedeixi i tramiti el
pagament si s'escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a la resta de participants a la licitació en el termini de deu
dies a partir de l’ acord d’ adjudicació.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.5) Exp. 39/2016 Contracte menor per cursos de formació

Assumpte: Resoldre contracte menor per cursos de formació per a dissolució de l’empresa i
adjudicació als socis
...
PRIMER: Resoldre el contracte menor a favor de CENTRE AMÉS SL adjudicat per acord
del dia 10 de febrer de 2016, per import de 6.000,00€, per les causes establertes en la part
expositiva d’aquesta resolució.
SEGON: Adjudicar els següents contractes menors, per import de 3.000,00 € (IVA inclòs)
cada un a les següents persones:
- Contracte menor de formació a favor de COLLIN JAMES JOHNSON, NIE
Y2102925, per import de 3.000,00€ IVA inclòs.
-

Contracte menor de formació a favor de LAURA BAYÉ VILLA, NIF 40374962A
per import de 3.000,00 € IVA inclòs.

TERCER. Aprovar, novament, la despesa per import de 6.000,00 € per a la prestació del
citat servei amb càrrec de la partida Escola d’adults i altres activitats anàlogues del Pressupost
vigent.
QUART. Aquest servei es presta de forma semestral segons les dates d’inici i fi prèviament
establertes, de manera que les factures es presentaran de forma successiva en funció dels
cursos impartits i s’incorporaran en el present expedient de contracte menor i es tramitaran els
successius pagaments, si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució als adjudicataris tot advertint que es mantenen les mateixes
condicions contractuals que es van establir amb la empresa CENTRE AMÉS SL, segons
acord de junta de Govern del dia 10 de febrer de 2016.
4.6) Expedient 525/2016
Títol: Proposta d’acord a la Junta de Govern Local sobre Contracte d’obres Projecte
pavimentació camí entre Aigües Bones i Can Carbonell (FASE I)
....
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, un únic criteri d’adjudicació atenent al preu més baix, per a l’execució de l’obra
consistent en Pavimentació del Camí entre Aigües bones i Can Carbonell (Fase I).
SEGON. Autoritzar, en quantia de 118.001,83 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació de les obres de Pavimentació del Camí entre Aigües bones i Can
Carbonell (Fase I) per procediment obert, tramitació ordinària, un únic criteri d’adjudicació,
amb càrrec a la partida 01-1532-62100 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la convocatòria que ha
de regir el contracte d’obres consistents en Pavimentació del Camí entre Aigües bones i Can
Carbonell (Fase I) per procediment obert, tramitació ordinària amb un únic criteri
d’adjudicació.

QUART. Publicar anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la Província de Girona i en el
perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
Vis l’informe de l’enginyer Assessor Municipal, s’acorda:
4.7) Aprovar el Pla d’autoprotecció del Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat de
Caldes de Malavella, redactat pel tècnic acreditat Justo Gómez Garcia, en data 8 d’abril de
2016 i informat per l’Enginyer Assessor Municipal el 23 de maig de 2016.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
4.8) Primer.- Aprovar les bases del 15è Concurs de Pintura Ràpida, que tindrà lloc el dia 30
de juliol de 2016.
Segon.- Aprovar els convenis de patrocini dels premis del 15è Concurs de Pintura Ràpida que
es relacionen diligenciats a l’expedient.
4.9) Aprovar el conveni amb PGA Catalunya Resort en relació a l’organització de diferents
actes culturals i esportius al llarg de 2016 que figuren relacionats a l’expedient i per un import
total de 3.350 €.
Així mateix, per unanimitat, s’acorda:
4.10) Exp. 59/2016.- Concedir un ajut del 34% (116,73 €/mes) del cost del SAD de l’usuari
E.G.P., segons la comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 10 de maig de 2016.
4.11) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants de ----- al curs P-2.
4.12) Acceptar la preinscripció a la llar d’infants pel curs 2016- 2017, presentada fora de
termini, de ----- pel curs P-1, donat que hi ha places vacants.
4.13) Exp. 241/2016.- 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:
.....
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. 81/2016
Titular: -----DNI: ....1794-L
Domicili: C/ Nou, 54, A2- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- VALY
Data naixement: 13/2/2015
Raça- Terrier Staffordshire AmericàNúm. identificació: 981098104256214

Sexe- Mascle

Núm. Registre Censal: R000480610

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.
4.14) Exp. 327/2016.- 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:
.....
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. 82/2016
Titular: --------DNI: ------2828-R
Domicili: Av. Catalunya, 25, 2n- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- THOR
Data naixement: 8/12/2014
Raça- PITT BULL TERRIER
Núm. identificació: 981098106011293
Sexe- Mascle
Núm. Registre Censal: R000437527
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.
4.15) Autoritzar el gaudi d’un gual de 3,5 m al C/ Ripollès, 15, a la Sra. ----Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 19,16 €, corresponent a
l’exercici 2016. Aquest preu no inclou la placa.

4.16) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0006972, a nom de -------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 10/04/2016 02:05
Número de butlleta / Acta: 0370216100012
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ordenança Municipal de sorolls i vibracions
Article infringit: 01.01
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: TR TARONJA 17
Fet denunciat: Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin
molèsties als veïns.(Primera vegada)
i. Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 01.01 de
l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: Emissió de sorolls des de
l'interior dels edificis que produeixin molèsties als 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.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0006972 a nom de -------- per presumpte
infracció de l’article 01.01 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de:
Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin molèsties als
veïns.(Primera vegada)
2. NOMENAR en el present expedient la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de
Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut, com a instructora del procediment i el
Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu
dia.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.17) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0008890, 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: 05/05/2016 17:00
Número de butlleta / Acta: 0370216100017
Agent denunciant: 020
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.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0008890 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 en el present expedient la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de
Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut, com a instructora del procediment i el
Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu
dia.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.18) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0007216, 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.
a.

Data i hora de la presumpte infracció: 13/04/2016 11:08
Número de butlleta / Acta: 0370216100013
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL ANOIA - URB AIGUES BONES
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. 2016/0007216 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 en el present expedient la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de
Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut, com a instructora del procediment i el
Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu
dia.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.19) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0006873, 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. Data i hora de la presumpte infracció: 06/04/2016 19:40
b. Número de butlleta / Acta: 0370216100011
c. Agent denunciant: 020

d.
e.
f.
g.
h.

Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.C
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL NOU
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. 2016/0006873 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 en el present expedient la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de
Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut, com a instructora del procediment i el
Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu
dia.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.20) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0008663, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 02/05/2016 18:15
Número de butlleta / Acta: 0370216100016
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics

e.
f.
g.
h.

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. (El denunciat va cridar i insultar als agents).
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. 2016/0008663 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 en el present expedient la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de
Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut, com a instructora del procediment i el
Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu
dia.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.21) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0008030, 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 24/04/2016 16:18
Número de butlleta / Acta: 0370216100014
Agent denunciant: 019
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.04
Import sanció: 500,00 Euros

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h. 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. 2016/0008030 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 en el present expedient la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de
Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut, com a instructora del procediment i el
Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de
la Selva, com a secretari del procediment d’acord amb l’encàrrec de gestió efectuat al seu
dia.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.22) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Resolució de l’expedient núm. 2016/0006081 iniciat a nom de ------------ per presumpta
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Data i hora de la presumpte infracció: 25/03/2016 17:52
Número de butlleta / Acta: 0370216100008
Agent denunciant: 018
Normativa infringida: Ord. 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: ---------

......
La Junta de Govern Local acorda:
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0006081 iniciat a nom de ---------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.23) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Resolució de l’expedient núm. 2015/0038207 iniciat a nom de ----------- per presumpta
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
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: 08/12/2015 22:57
Número de butlleta / Acta: 0370215100055
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord. 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: -------

i.
.........
La Junta de Govern Local acorda:

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0038207 iniciat a nom de ------ per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200€.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.24) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Resolució de l’expedient núm. 2015/0034901 iniciat a nom ------ per presumpta infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a. Data i hora de la presumpte infracció: 26/10/2015 22:11
b. Número de butlleta / Acta: 0370215100033

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

Agent denunciant: 006
Normativa infringida: Ord. 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.
Dades de la persona denunciada: -------

La Junta de Govern Local acorda:
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0034901 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.25) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Resolució de l’expedient núm. 2016/0004690 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
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: 03/03/2016 13:01
Número de butlleta / Acta: 0370116100009
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: CL MALAVELLA
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: ---.....
La Junta de Govern Local acorda:
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0004690 iniciat a nom de ------ per infracció de l’Ordenança
Municipal convivència i ús dels espais públics.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

4.26) Exp. 67/2016.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS I, 184 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
3533407DG8333S0001GY, 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 la parcel·la
ubicada CAN SOLÀ GROS I, 184, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 1 d’abril 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 ------, pel compliment del deure
de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.27) Exp. 882/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS I, 83 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
3836502DG8333N0001AZ, 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 la parcel·la
ubicada CAN SOLÀ GROS I, 83, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 15 d’abril 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.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.28) Exp. Expedient: 421/2016. INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE
D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació 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,
......
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 93 ubicada a
la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat del Sr. ------, consistent en
les següents actuacions:
-Podar la part vegetal del tancament de manera que primer, no envaeixi la via pública ni les
parcel·les veïnes i segon, compleixi amb l'alçada màxima d'1,80 m, mesurats des de la rasant
de la vorera o de la cota del terreny definitiu en cada punt de la façana, d'acord amb el que
estableix l'article 129.1 sobre tancaments de parcel·la del Text Refós del P.O.U.M.
-Estassar i desbrossar la vegetació herbàcia, retirant 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.
- 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: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
4.29) Exp. 419/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació 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,

....
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 7 ubicada a la
Urbanització Can Solà Gros I de Caldes de Malavella, propietat dels Srs. ----------, consistent
en les següents actuacions:
- 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 tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques
que envaeixen la via pública.
- 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: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
4.30) Exp. 413/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació 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,
.....
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 132 ubicada a
la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat dels Srs. -------, consistent
en les següents actuacions:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia 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.
- 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: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
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.

