AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 22/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 8 DE JUNY DE 2016

A Caldes de Malavella, el vuit de juny de dos mil setze, sota la Presidència del Sr. Alcalde
Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, per tal de
celebrar sessió ordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Sergi Mir i
Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i Armengol.
Hi assisteixen també les Sres. Mercè Rossell i Rius i Maribel Reig Montero. Actua com a
Secretària la Sra. Maria Casadevall i Viñas.
Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del
Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del
matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA DEL 18 DE MAIG
Per unanimitat és aprovat l’esborrany de l’acta núm. 19/2016 corresponent a la sessió del dia
18 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/2016/33, de data 7/6/2016, per
un import 48.274,73 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/21, de data 7/6/2016, per un import 20.684,93 €, que figura diligenciada a l’expedient.
1.3) Exp. 613/2016.- A proposta del servei tècnic municipal, i en relació amb la contractació
de L’ARRANJAMENT CAMÍ VEÏNAL DE FRANCIAC, mitjançant contracte menor, i en
compliment del que disposa el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb els tràmits efectuats, la
Junta de Govern Local acorda aprovar la contractació dels treballs a l’empresa Germans Cañet
Xirgu, S.L., pel preu de 9.680,00€ (nou mil sis-cents vuitanta euros) IVA inclòs, en el

benentès que l’empresa proposada té capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per
portar a terme la prestació del contracte.
TERCER.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
3.1) EXP. 443/2016.- DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.- Primer. Atorgar la llicència
urbanística a GENERALITAT DE CATALUNYA – SERVEIS TERRITORIALS GIRONA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, per a la col·locació de 2 edificis prefabricats a la
SIN de Caldes de Malavella ubicada a l’Av. 11 de setembre, s/n de Caldes de Malavella
....
3.2 ) EXP. 162/2016.- CAN GIMFERRER SCP .- Primer. Atorgar la llicència urbanística a
CAN GIMFERRER SCP, representat pel Sr. Josep Barnés Freixas, per a la construcció d’una
sitja trinxera per a farratge a Mas Gimferrer Nou, Veïnat de Baix, 24 de Caldes de Malavella
....
3.3) EXP. 163/2016.- CAN GIMFERRER SCP.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a
CAN GIMFERRER SCP, representat pel Sr. Josep Barnés Freixas, per a la construcció d’un
cobert per a magatzem de farratge a Mas Gimferrer Nou, Veïnat de Baix, 24 de Caldes de
Malavella,
...
3.4) EXP. 1051/2015.- ------ .- Denegar la llicència urbanística al Sr. ---, per a la construcció
d’una tanca cinegètica al Veïnat d’Israel, Polígon 6, parcel·la 81, de Caldes de Malavella, pels
següents motius:
-La majoria de les edificacions i l’activitat es troben en situació d’il·legalitat, i en
conseqüència fora d’ordenació d’acord allò previst en l’art.75 del POUM que pugui donar
compliment a l’art.247.3 del POUM.
3.5) EXP. 361/2016.- Vista la comunicació d’espectacle públic i activitat recreativa de
caràcter extraordinari de data 29/03/2016, R/E núm. 2016-E-RC-1573, presentat per
ASSOCIACIO DE PROPIETARIS DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN CARBONELL,
representat per Eva Ortigosa Martí, en el que exposa que es durà a terme la celebració de
sopars amb música i ball els dies 23 juny, 6, 13, 20 i 27 d'agost de 2016, a la Zona esportiva
de Can Carbonell - Masia.
Atès que en la documentació presentada queda acreditada l’organització i realització de
l’activitat sota la responsabilitat de les persones que s’hi indica, així, com entre d’altres
l’aforament i tenir concertada una assegurança per responsabilitat civil que cobreix qualsevol
incidència deguda a l’activitat extraordinària que pretén desenvolupar.
D’acord amb el que estableix l’art. 29.7 de la llei 11/2009 de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i art. 111 del Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
- Quedar assabentada de l’activitat extraordinària que els dies 23 juny, 6, 13, 20 i 27 d'agost
de 2016 l’ ASSOCIACIO DE PROPIETARIS DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN

CARBONELL durà a terme. És responsabilitat de l’organització garantir que en cap cas els
serveis que s’ofereixen en l’espai habilitat per a dur a terme l’activitat, assenyalats i descrits a
la documentació, generaran cap afectació al medi.
- Autoritzar la utilització de l'espai públic de Zona esportiva de Can Carbonell - Masia d'acord
amb les indicacions de la Policia Local.
- Donar compte de la present resolució a l'interessat, la regidoria de governació i la Policia
Local de Caldes.
La comunicació presentada s’accepta en funció que: no es realitzin més de 12 espectacles o
activitats extraordinàries durant tot l’any; que el règim d’actuacions sigui el que es demana en
la instància en un horari a concretar per la Junta de Govern; i que no hi hagi queixes
justificades ni afectacions al veïnatge degudes a l’activitat.
Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar els dies demanats i en
l’horari autoritzat, sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que han
lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions que formen paret
de la documentació presentada, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels
títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no
ambiental, siguin preceptius.
Davant la comunicació presentada, s’assabentarà al peticionari de les següents consideracions:
-

-

L’assabentat de la comunicació presentada fa referència a les activitats extraordinàries
que es demanen celebrar i que consisteixen en sopar amb música i ball.
El lloc on es desenvoluparan els actes és a la piscina de la Zona Esportiva de la
urbanització Can Carbonell.
Les dates que es podran celebrar les actuacions extraordinàries objecte de llicència són
els dies 23/06/2016, 06/08/2016, 13/08/2016, 20/08/2016 i 27/08/2016.
L’horari de tancament que es concedeixi serà el que proposi la Junta de Govern.
(l’horari de cloenda proposat per a aquestes activitats extraordinàries – la 1,00 h de la
matinada pels dies 06/08/2016, 13/08/2016, 20/08/2016 i les 3,00 h de la matinada
pels dies 23/06/2016 i 27/08/2016 - s’ajusta a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de
desembre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a la llei 20/2009)
L’aforament màxim autoritzat és de 150 persones.
S’adoptaran les mesures necessàries per tal que, d’acord amb el previst a la Llei
11/2009, no hi hagi cap tipus d’afectació al veïnatge.

QUART. ALTRES ASSUMPTES.
Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
4.1) Aprovar l’Annex a l’avantprojecte per a realitzar accions de millora en l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic de Caldes de Malavella, en relació a la sol·licitud d’ajut
efectuada a la Diputació de Girona en base a la convocatòria Ordre GAH/45/2016 del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (eixos 4 i 6 del FEDER).

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.2) Presentada en data 28/5/2016 i amb efectes 13 de juny de 2016 renúncia de la Sra.
Consuelo Castro Fuentes al seu contracte de treball de monitora del patí obert, davant la
necessitat d’ocupar-lo de forma immediata per no haver d’aturar el projecte iniciat Pati Obert
2016, es proposa la contractació de l’aspirant que va obtenir la segona millor puntuació en el
concurs celebrat a l’efecte de proveir aquest lloc de treball:
- LLOC DE TREBALL: monitor de lleure projecte “Pati obert 2016”
- TIPUS CONTRACTE: laboral temporal, per obra o servei determinat.
- DATA ALTA: del 13/5/2016 a 30/11/2016.
- JORNADA: parcial, 10 hores setmanals, de dilluns a diumenge.
- RETRIBUCIONS: 317,50 € / mes.
- PERSONA A CONTRACTAR: Curial Solà Colom.
4.3) Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal:
- MARC ARNAU CABALLERO, Auxiliar tècnic informàtica, grup C1, amb data efectes
16/6/2016.
- MONTSERRAT FERNANDEZ DALEMUS, auxiliar administrativa, grup C2, amb data
efectes 4/6/2016.
4.4) Exp. 607/2016.- Càrrec fiances compostadors campanya 2015- 2016
Vist l’informe del Tècnic de Medi ambient, s’acorda autoritzar el càrrec de les fiances a
dipositar pels interessats en el compostatge casolà que gaudeixen d’un compostador domèstic,
d’acord amb la proposta que figura a l’expedient.
En relació a la proposta de col·laboració voluntària per als actes de Festa Major, s’acorda:
4.5) Exp. 649/2016.- Col·laboració voluntària organització Festa Major.
Primer.- Aprovar el model d’acord de col·laboració voluntària a signar amb els sol·licitants
que desitgin participar de forma lliure i altruista en la organització de la Festa Major, que
figura diligenciat a l’expedient.
Segon.- Delegar la Regidora Sra. Gemma Alsina i Mir per a la signatura d’aquest acord de
col·laboració voluntària amb els sol·licitants.
Tercer.- Concertar l’assegurança de Responsabilitat Civil que sigui necessària, així com una
pòlissa d’accidents per a l’activitat amb efectes del 4 al 8 d’agost de 2016, ambdós inclosos.
4.6) Expedir el duplicat de la targeta d’aparcament per a titular no conductora amb número
17033_2014_00013_3115D, amb vigència fins a 06/2024, a la Sra. ------, amb domicili a
Ntra. Sra. De la Llum, 2, A, 2.
Vist l’informe- proposta de la comissió d’Avaluació, s’acorda:

4.7) Atorgar un ajut social urgent al Sr. P.S.S., per fer front el deute de lloguer, per import de
300 €, que seran ingressats al núm. de c/c que figura a l’expedient, facilitat per Serveis
Socials.
Notificar a l’interessat amb l’obligació de complir el Pla de treball del sol·licitant establert
amb els serveis socials municipals.
4.8) Exp. 365/2016.- Concessió Ajuts socials
Atesa l’avaluació realitzada per la Comissió d’Avaluació, en data 6 de juny de 2016, d’acord
amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per unanimitat, s’acorda:
PRIMER. Aprovar els Ajuts per a les activitats d’estades esportives i de lleure 2016, per a les
sol•licituds que figuren al quadre diligenciat que s’annexa a l’expedient i per l’import que s’hi
indica.
SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució als beneficiaris, a fi que comuniquin la seva
acceptació mitjançant la signatura d’una carta d’acceptació i compromís, i s’obliguin al
següent:
Avisar en cas de no assistència a les activitats.
Respectar les normes que regeixen pel normal desenvolupament de l’activitat.
Assumir la part restant de l’import no becat.
4.9) Exp. 242/2016.- Assumpte: "Embelliment i posada en valor del nucli de Caldes de
Malavella, dins el programa de consolidació de la destinació de Termalisme&Golf "
Procediment:Foment de del turisme 2014 /centre interpretació
La Junta de Govern Local en sessió del dia 19 de febrer de 2014 va aprovar concórrer a la
convocatòria de subvencions EMO/339/2013, de 23 de desembre, del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions pel
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, amb el projecte “Embelliment i
posada en valor del nucli de Caldes de Malavella, dins el programa de consolidació de la
destinació de Termalisme&Golf ”.
En data 18/06/2014 va ser notificada per la Direcció General de Turisme la Resolució
d’atorgament d’una subvenció en el marc de la convocatòria esmentada anteriorment el
projecte del qual amb les seves actuacions i despesa subvencionable ascendia a 768.355,59€.
L’import de la subvenció atorgada fou fou de 386.910,25€ que representava un 50,36% de
la inversió elegible.
En data 30/10/2015 va ser notificada per la Direcció General de Turisme la Resolució de
suspensió del termini d’execució i justificació de la subvenció , prèvia petició municipal, per
motius arqueològics.
En data 30/05/2016 es va trametre el tancament del projecte per part municipal amb tramesa
de totes les despeses realitzades la qual ascendeix un import de 743.215,47€

La base 15.2 de l’ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre, estableix que en cas que la
quantitat corresponen al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada,
l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al dret de percebre la part de la
subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte l’òrgan que va concedir la subvenció
dictarà la resolució corresponent.
Un cop vist el resultat de la compta de liquidació i tancament de l’operació de la qual se’n
desprèn que l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha justificat correctament un import de
743.214,87€, quantitat inferior a l’establert a la resolució, circumstància produïda en
l’obtenció de baixes en el procés de licitació motiu pel qual s’ha de reduir l’import que
aporta el Departament d’Empresa i Ocupació en proporció a la mateixa.
Per aquest motiu la Junta de Govern Local per unanimitat,
ACORDA:
- Fer una renúncia parcial de la subvenció per import de 12.626,94€ d’acord amb allò
que estableix la base 15.2 de l’ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre.
- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació
4.10) EXP : 140/2016.- Atès el contracte per a l’execució del Projecte Executiu d’Obres de
millora del drenatge urbà a Caldes de Malavella. Actuació de l'entorn del Carrer de Cavalls,
adjudicat en sessió de la Junta de Govern del dia 30 de març de 2016.
....
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa PRODAISA, per a
l’execució del Projecte Executiu d’Obres de millora del drenatge urbà a Caldes de Malavella.
Actuació de l'entorn del Carrer de Cavalls.
......
4.11) Exp. 245/2016.- Atès el contracte menor per l’execució de la FASE 1 del Projecte
executiu de les obres de millora del drenatge urbà – Actuació Avinguda Països Catalans,
adjudicat en sessió de la Junta de Govern del dia 7 d’abril de 2016.
......
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa PRODAISA, per
l’execució de la FASE 1 del Projecte executiu de les obres de millora del drenatge urbà –
Actuació Avinguda Països Catalans.
......
4.12) Expedient núm.: 153/2016
Assumpte: Treballs d'execució de les franges perimetrals de protecció contra incendis
forestals al voltant d'urbanitzacions i nuclis vulnerables de Caldes de Malavella
Procediment: Contracte de Serveis franges perimetrals de protecció contra incendis
...

PRIMER: APROVAR la classificació resultant de la valoració de les ofertes presentades pels
licitadors admesos en el present contracte:

LICITADOR
FORESTAL LA SELVA SL
E.I BROT SERVEIS INTEGRALS DE
JARDINERIA, VIVERS
ARICO FOREST SL
FUNDACIÓ PRIVADA AFMA
ADOMGRI SLU
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS
SL
THALER SA
TEMPO FACILITY SERVICES SL
JORDI MASGRAU JUBANY
ALAMEDA TORRENT SLU
GIL FORESTAL SL
TREBALLS FORESTALS PRESEGUE SL
MANRESA I FILLS SL
FORESCAT GESTIÓ FORESTAL
PREVENTIVA SL

PUNTUACIÓ CLASSIFICACIÓ
1
88,00
75,71
75,22
66,04
64,88

2
3
4
5

64,46
63,27
58,71
56,45
55,18
51,61
28,69
28,15

6
7
8
9
10
11
12
13

25,50

14

SEGON: ADJUDICAR el contracte pels TREBALLS A LES FRANGES PERIMETRALS
DE
PROTECCIÓ
CONTRA
INCENDIS
FORESTALS
AL
VOLTANT
D’URBANITZACIONS I NUCLIS VULNERABLES DE CLADES DE MALAVELLA, a la
empresa Forestal La Selva SL, que ha presentat la proposició amb puntuació més alta, pel
preu de 17.968,32 € de base i 3.773,345 € d’IVA (TOTAL 21.741,67 €).
TERCER. Notificar i requerir a , licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà en què rebi el
requeriment, presenti la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents
exigits en l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, així com la documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per
obtenir de forma directa l'acreditació d'allò, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte de conformitat amb l'article 64.2
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.13) Exp. 550/2016
En relació el present expedient, i en relació la contractació menor d’elaboració d’un Pla
Especial Urbanístic Autònom d’infraestructures en sòl no urbanitzable,
...

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis per elaborar un Pla Especial Urbanístic
Autònom d’infraestructures en sòl no urbanitzable, a ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting
SL per un import de 14.400 € de base i 3.024,00 € d’IVA (TOTAL: 17.424,00 €).
...
4.14) Exp. 621/2016
Assumpte: Contracte menor elaboració del Projecte Museogràfic del Castell de Caldes de
Malavella
......
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de serveis d’elaboració del Projecte Museogràfic del
Castell de Caldes de Malavella com a espai d’interpretació del termalisme; del Pliocè (Camp
dels Ninots) a l’actualitat (El Fenomen Balneari)a l’equip interdisciplinari IPHES, Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), amb NIF G43783752 per import
de 16.770,00 € i 3.521,70 € d’acord amb el pressupost presentat (núm. 198).
......
4.15) 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:
....
LLICÈNCIA NÚM. 84/2016
Titular: ------DNI: -----Domicili: C/ Llafranc, 109- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- ZEUS
Raça- Labrador x Pitbull
Sexe- Mascle

Data naixement: 1/6/2014
Núm. identificació: 941000018329616
Núm. Registre Censal: R000464066

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.

4.16) 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:
.......
LLICÈNCIA NÚM. 85/2016
Titular: ------DNI: -------------Domicili: Llac del Cigne, 174- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- ARES
Data naixement: 26/8/2014
Raça- Terrier Staffordshire Americà Núm. identificació: 941000016084950
Sexe- Mascle
Núm. Registre Censal: R000464599
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.
4.17) 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:
.....
LLICÈNCIA NÚM. 86/2016
Titular: ----------DNI: ---------Domicili: C/ Agudes, 35- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- ATHOS
Raça- Dog de Bordeus
Sexe- Mascle

Data naixement: 1/6/2015
Núm. identificació: 900062000202969
Núm. Registre Censal: R000457129

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.
4.18) 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:
.....
LLICÈNCIA NÚM. 87/2016
Titular: -----DNI: ------Domicili: C/ Agudes, 35- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- ATHOS
Raça- Dog de Bordeus
Sexe- Mascle

Data naixement: 1/6/2015
Núm. identificació: 900062000202969
Núm. Registre Censal: R000457129

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.
A proposta de la regidora de Benestar i Serveis Socials, s’acorda:
4.19) Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals de l’Institut
Català de les Dones (Resolució PRE/1258/2016) per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici
2016, per:
B1. Projecte de commemoració de diades significatives: el 8 de març i el 25 de novembre.
B2. Programació anual d’activitats adreçades a les dones.
4.20) Autoritzar a la Sra. -------, l’ocupació per mudança, de la via pública, entre les 10 del
matí i les 7 de la tarda, el dia 6 de juny, a la Plaça amical Mauthausen, 3.
4.21) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient

Resolució de l’expedient núm. 2015/0035755 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal de 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.
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 veïns.
Dades de la persona denunciada: --------

....
1.- ESTIMAR les al·legacions formulades contra la proposta de resolució efectuada per la
instructora en relació amb l’expedient sancionador núm. 2015/0035755 iniciat a nom de
GOMEZ RODRIGUEZ, BENITO, amb DNI/CIF 017132773G per infracció de l’Ordenança
Municipal convivència i ús dels espais públics.
2.- SOBRESEURE I ARXIVAR el corresponent expedient sancionador.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.22) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2016/0006572 Resolució contra ------ per infracció de l’article 031.04.D de
l’Ordenança Municipal de Circulació.
.......
1.
2.
3.

ESTIMAR les al·legacions formulades per ----- contra la denúncia de referència.
SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions.
NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat.

4.23) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2016/0001894 Resolució contra ------- per infracció de l’article 117.1.A del
Reglament General de Circulació.
......
1.
2.

DESESTIMAR les al·legacions formulades per ---------contra l’expedient de
referència.
IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €.

NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat.

3.

4.24) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0037613 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
2. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Data i hora de la presumpte infracció: 28/11/2015 04:18
Número de butlleta / Acta: 0370215100051
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ord. Municipal de sorolls i vibracions
Article infringit: 01.03
Import sanció: 901,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17
Fet denunciat: Emetre sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin molèsties
als veïns en cas de reincidència. Greu en grau mínim.
r. Dades de la persona denunciada: -------........
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0037613 iniciat a nom de ----------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de sorolls i vibracions.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 901,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

4.25) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0037660 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.

Data i hora de la presumpte infracció: 29/11/2015 10:41
Número de butlleta / Acta: 0370215100053
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord. 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: --------.........
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0037660 iniciat a nom de --------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.26) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0035860 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: 07/11/2015 21:46
Número de butlleta / Acta: 0370215100041
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
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: -------.......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0035860 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.
2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.27) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA

Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0005828 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. Data i hora de la presumpte infracció: 22/03/2016 14:55
b. Número de butlleta / Acta: 0370116100016
c. Agent denunciant: 014
d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
e. Article infringit: 60.17
f. Import sanció: 200,00 Euros
g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
i. Dades de la persona denunciada: ------.......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0005828 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.
4.28) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0002095 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.
i.
....

Data i hora de la presumpte infracció: 27/01/2016 14:35
Número de butlleta / Acta: 0370216100004
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord. 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: -------

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0002095 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.
4.29) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0002738 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.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 06/02/2016 15:10
Número de butlleta / Acta: 0370116100001
Agent denunciant: 003
Normativa infringida: Ord. 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: --------

.......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0002738 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.
4.30) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0002247 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. Data i hora de la presumpte infracció: 30/01/2016 01:45
b. Número de butlleta / Acta: 0370216100006

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

Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.04
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL OSONA 5
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i. Dades de la persona denunciada: -------.......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0002247 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 500,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.
4.31) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0038863 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.
i.
........

Data i hora de la presumpte infracció: 02/08/2014 03:40
Número de butlleta / Acta: 5078601011114
Agent denunciant: 006
Normativa infringida: Ord Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.14
Import sanció: 800,00 Euros
Lloc de la denúncia: RB RUFI
Fet denunciat: Orinar a la via pública
Dades de la persona denunciada: -------

1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0038863 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 800,00 €.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

4.32) Es dóna compte del Recurs Contenciós interposat per la Sra. --------- Procediment
abreujat 145/2016- A, contra la resolució de la Junta de Govern desestimant la sol·licitud de
readmissió i reingrés al seu lloc de treball després d’un període d’excedència voluntària. Els
Regidors en queden assabentats.
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.

