ESBORRANY ACTA 26/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 6 DE JULIOL DE 2016

A Caldes de Malavella, el sis de juliol 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 assisteix també la Sra. 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.- 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/2016/40, de data 5/7/2016, per
un import 60.386,19 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/25, de data 5/7/2016, per un import 8.342,48 €, que figura diligenciada a l’expedient.
1.3) Exp. 410/2016.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 1 dels
treballs de manteniment i millora del Castell de Caldes, a favor de l’empresa ARGON
INFORMATICA S.A., per import de 15.072,01 €.
1.4) Expedient núm.: 279/2016
Assumpte: Servei de Neteja Escola la Benaula
Procediment: Contracte menor de serveis
En relació el pressupost de manteniment de neteja i de neteja de vidres presentat per la
mercantil MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL, núm. 16/274, qui subscriu emet
la següent:
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès que, el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 4 d’abril de 2016, va aprovar l’expedient i
plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el
contracte del Servei de neteja de les dependències municipals, subjecte a regulació
harmonitzada, per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que, l’esmentada licitació, es troba pendent d’adjudicació, havent-se aprovat per la Mesa
de Contractació la classificació de la puntuació obtinguda per les empreses participants en el
concurs.
Atès que la mercantil MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL, ha presentat un
pressupost (16/274) per la neteja de manteniment del centre escolar La Benaula i neteja dels
vidres, per un import total de 3.601,00 € mensuals.
Atès que, per altre banda, mentre no es produeixi la formalització del contracte que s’està
licitant amb l’empresa que resulti adjudicatària és necessari mantenir el servei de neteja al
centre esmentat.
Per tot lo exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord:
Primer: Aprovar el pressupost núm. 16/274 presentat per l’empresa MPLUS SERVEIS
INTEGRALS DE NETEJA SL per la realització de la neteja de manteniment i neteja de
vidres per import de 3.601,00 € més IVA.
Segon: Aprovar la despesa de 4.357,21 € en concepte de neteja de manteniment i neteja de
vidres a l’escola la Benaula i a càrrec de la partida corresponent del pressupost.
La proposta és aprovada per unanimitat.
1.5) Exp. 581/2016.- Contracte menor de serveis lloguer envelat
Vist l’expedient tramitat, la Junta de Govern Local acorda:
Aprovar el pressupost de l’empresa PENTACARPA S.L. per al lloguer de l’envelat per a la
festa major d’enguany, pel preu de 17.273 € més l’IVA d’import 3.627,33 €, fent un total de
20.900,33 €, amb les millores proposades que figuren a la seva oferta.
SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
2.1) Primer.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i
manteniment del clavegueram corresponent al 2n trimestre 2016 de:
- Nucli Caldes de Malavella
- Urbanització Can Solà Gros I
- Urbanització Can Solà Gros II.

Segon.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable
corresponent al 2n trimestre 2016 de:
- Urbanització Tourist Club
- Urbanització Aigües Bones
- Urbanització Llac del Cigne
- Urbanització Can Carbonell.
2.2) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de les activitats que es
detallen a la relació de data 30 de juny de 2016, que figura diligenciada a l’expedient.

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. 558/2016.- -----.- Concedir llicència de primera ocupació per la rehabilitació i
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a c/ Roques, 36 , amb llicència d’obres
exp. 340/2015.
........
3.2) EXP. 721/2016.- --------.- Concedir llicència per aixecar 3 rajoles per poder passar cable
telèfon a Can Solà Gros I, 189 - c/ Isidre Nonell, 10.
..........
3.3) EXP. 722/2016.- ---------.- Atès que en data 05/07/2016, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de la tinença de
15 caixes d'abelles ubicada a Veïnat de Baix, 24 - Can Gimferrer Nou.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015, de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a la tinença de 15 caixes d'abelles ubicada a Veïnat de Baix, 24 - Can Gimferrer Nou,
sense perjudici de les futures que es portin a terme.
Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que han lliurat les certificacions, els
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions que formen part 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.
.....

QUART.- ALTRES ASSUMPTES
Així mateix, la Junta de Govern Local, acorda:
4.1) Aprovar el quadre de vacances del personal de la brigada municipal d’obres per a 2016,
que figura diligenciat a l’expedient.
4.2) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- REGINA GISPERT LLANDRICH, administrativa de turisme, de l’1 al 5 d’agost de2016 (5
dies laborables).
- JENNIFER COSTA AVILES, administrativa de promoció econòmica, del 22 d’agost al 2 de
setembre de 2016 (10 dies laborables).
4.3) Exp. 733/2016.- Nomenament personal funcionari Agent policia local Urgència
Vist allò que disposen els articles 291.3 del TRLMRLC i 94 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament al servei de les Entitats Locals es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent, ACORD:
PRIMER. Nomenar per tràmit de màxima urgència el Sr. Javier Bueno Gonzàlez per cobrir
la plaça del Sr. Jordi Esteve Cobo, per un termini de tres mesos, i com a màxim fins a la
finalització del procés selectiu de formació d’una borsa de treball específica pel cos d’agents
de la policia local, amb efectes 15 de juliol de 2016, essent-li d’aplicació les retribucions pels
conceptes basics i complementaris previstos al catàleg de llocs de treball aprovat .
SEGON. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que tingui.
4.4) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants de ------- del curs P-2.
4.5) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants pel curs 2016- 2017 a P-2 del nen --------.
A proposta de l’educadora social, s’acorda:
4.6) Exp. 365/2016.- Anul·lar l’ajut per a les activitats de Casal concedides als dos menors de
la família C-E.
4.7) Exp. 250/2015.- Autoritzar el servei de préstec de la grua de mobilització d’acord amb
l’informe de la treballadora social de data 30 de juny de 2016, al Sr. ---------Aprovar la liquidació del preu públic per utilització grua de mobilització (manteniment),
d’import 50 €.
4.8) Exp. 529/2016.- Procediment: Desistiment de l'Interessat llicència d'obres 55/2008

En relació l’informe de l’arquitecte municipal del dia 15 d’abril de 2016, respecte l’expedient
de llicència 55/2008 i el desestiment de l’expedient esmentat, s’emet el següent:
INFORME PROPOSTA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que el dia 16 de maig de 2008 es requerir a la senyora ------ per tal que presentés fiança
de runes, per a la concessió de la llicència d’obres 55/2008 consistent en la construcció d’una
tanca perimetral a la Masia de Can Solà Gros II, 106.
Atès que l’esmentada documentació era imprescindible per tal de començar les obres pel les
quals es sol·licitava llicència (exp. 55/2008).
Atès que per informe de l’arquitecte municipal del dia 15 d’abril de 2016 s’ha comprovat que
l’obra esmentada es troba en curs d’execució i amb tanques d’obra ubicades a tot el perímetre
de la casa.
Atès que, transcorregut el termini en escreix, no s’han presentat les esmenes requerides.
Vist el que disposa l’article 42 en relació l’article 71 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER. Incoar l’expedient de declaració de caducitat del procediment de concessió de
Llicència Urbanística 55/2008 per la construcció d’una tanca perimetral a la Masia de Can
Solà Gros II, 106.
SEGON. Que es doni audiència a l’interessat amb l’objecte de que en un termini de 10 dies
pugui presentar les al·legacions, documents i justificacions que estimi pertinents.
TERCER. Advertir a la interessada que l’obra en curs d’execució no té llicència concedida i
que per tant, pot ser objecte d’un expedient de disciplina urbanística.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.9) Expedient: 710/2016
INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que s'estant realitzant obres sense comptar amb la corresponent llicència al bar ubicat a la
zona dels equipaments esportius de la Urbanització Llac del Cigne, d’aquesta localitat, els
propietaris del qual són els Srs. -------- i els titulars de l’activitat són la mercantil Meli
Restauració Vilajuïga, SL i ----------, 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,
....

1r.- Incoar, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
redactat per l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’Urbanisme i l’article 118 del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, procediment de protecció de la legalitat
urbanística, en relació a les obres de substitució d'un col·lector que canalitza i condueix les
aigües residuals procedents del bar- restaurant de la Urbanització Llac del Cigne cap al pantà
de Can Matllo.
2n.- Acordar la suspensió provisional i immediata de les esmentades obres.
3r.- Incoar expedient per a exigir el deure de conservació als propietaris de l’immoble, els
Srs. ---------- i els titutars de l’activitat, la mercantil Meli Restauració Vilajuïga, SL i ------4rt.- Ordenar als propietaris de l’immoble, els Srs. -------i els titulars de l’activitat, la
mercantil Meli Restauració Vilajuïga, SL i ---------, per tal que procedeixin a gestionar
adequadament les aigües residuals dintre la pròpia parcel·la, en el termini de quinze
(15) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
1. Obtenir títol administratiu habilitant per executar les obres necessàries per recollir les
aigües residuals i gestionar-les mitjançant un dipòsit impermeable amb sifó hidràulic que
permeti la degradació anaeròbica dels residus orgànics, duent a terme el manteniment periòdic
que requereix aquest tipus d'instal·lació. Caldrà projecte redactat per tècnic competent.
O bé en el mateix termini, s'adoptin les mesures consistents en:
1. Obtenir títol administratiu habilitant per executar les obres necessàries per recollir les
aigües residuals i gestionar-les mitjançant depuradora biològica i abocament de les aigües
tractades a llera pública. Caldrà projecte redactat per tècnic competent.
2. Obtenir l'autorització corresponent de l'ACA per l'abocament a llera pública.
3. Obtenir l'autorització d'abocament del titular de la llera pública.
4. Obtenir l'autorització de l'Ajuntament pel pas del col·lector per terrenys públics.
O bé en el mateix termini, s'adoptin les mesures consistents en:
1. Obtenir títol administratiu habilitant per executar les obres necessàries per connectar-se a la
xarxa de sanejament de la urbanització. Caldrà projecte redactat per tècnic competent.
En darrer terme, un cop s’hagi eixugat el terreny, es procedeixi a la retirada dels residus
abocats i, si s'escau, a la retirada del sistema de sanejament existent en els terrenys de
titularitat pública.
En general, vetllar per l'aspecte i l'estat de conservació dels terrenys afectats no comprometi
les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
5è.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies als propietaris de l’immoble, els Srs. ------ i els titutars de l’activitat, la mercantil Meli Restauració Vilajuïga, SL i ------, per tal que
puguin examinar l’expedient i fer les al·legacions pertinents, aportant la documentació que
considerin oportuna, en defensa del seu dret.

6è. Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
.........
4.10) Expedient: 777/2015
INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició de multa coercitiva, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
...
1r.- Imposar a l’entitat BANKIA, SA, una primera multa coercitiva, per import de 300,00 €
(tres-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de
govern de 16 de març de 2016 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi
a executar l’ordenat.
El pagament s’haurà de fer mitjançant transferència bancària al següent compte corrent ES76
2100 0190 51 0200029825 de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o per qualsevol dels
mitjans admesos en dret, dintre del termini que s’indica a continuació:
a)
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
b)
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada més, des de
la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
2n.- Advertir a l’entitat BANKIA, SA que, en el cas d’incompliment de l’ordenat,
l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una segona 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.
3r.- Traslladar aquest acord a l’interessat i al departament de rendes.
.......
4.11) Expedient: 160/2016
INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a la barbacoa prefabricada situada a la parcel·la 16-I-I de la
Urbanització Aigües Bones d’aquesta localitat, emeto l’informe- proposta de resolució
següent, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les entitats Locals,
..........
Primer.- Concloure l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat i ordenar
l’arxiu de l’expedient.
Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.

......
4.12) Exp. 969/2015.- 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 al Sr. --------, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre, en el termini
de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Retirada dels residus que s’acumulen per la parcel·la.
- 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.
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.
3r.- Notificar la present resolució al Sr. --------, propietari de la parcel·la.
............
4.13) Exp. 93/2015.- INFORME PROPOSTA

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada AIGÜES
BONES, 25-F-I de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
5419513DG8351N0001JK, 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,
.......
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra TERESA SANCHEZ
CABECERA (HEREUS DE), pel compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu de
l'expedient.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
........
4.14) Expedient: 714/2016
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,
.......
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a les parcel·les 319 i 320
ubicades al C/ de la Muntanyeta, Urbanització Can Carbonell, de Caldes de Malavella,
propietat de la Sra. ----------, 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 les branques seques que generen un risc de caiguda.
-Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon: 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.
...........
4.15) Expedient: 698/2016
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,
........
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 ubicada a la
Crta. Llagostera, 210, de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. ----------, 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.
- 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.
......
4.16) Exp. 758/2016.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de
plans de foment territorial del turisme, ORDRE EMC/145/2016, de 3 de juny, amb les
actuacions següents amb un pressupost global de 746,070,49 €:
- Actuació 1. 2ª Fase de museïtzació i sociabilització del jaciment del Camp dels Ninots
- Actuació 2. Senyalització rural: sensibilització i recuperació del món rural
- Actuació 3. Recuperació i socialització dels antics safarejos del Puig de Sant Grau
- Actuació 4. Museïtzació de l’espai didàctic i de reconeixement: Món termal al Castell de
Caldes de Malavella
- Actuació 5. Recuperació de l’espai de St. Maurici i el Castell de Caldes de Malavella
- Actuació 6. Accessos per a vianants en dos fluxos de pas al nucli antic: entorn del conjunt
patrimonial de St. Grau i accés al c/ Vall-llobera
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.

