ESBORRANY ACTA 30/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 3 D’AGOST DE 2016

A Caldes de Malavella, el tres d’agost 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
i Àngela Frigolé i Bagudanch i amb l’absència excusada de les Sres. 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.- 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/2016/43, de data 2/8/2016, per
un import 19.771,00 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/29, de data 27/7/2016, per un import 12.312,32 €, que figura diligenciada a
l’expedient.
1.3) Exp. 857/2016.- Contracte Menor de Subministrament per a adquisició de vehicle camió plataforma
Vist l’expedient tramitat, la Junta de Govern Local adopta els següents, ACORDS:
PRIMER. Efectuar la compra del subministrament consistent en l' adquisició del vehicle:
Referències del vehicle a adquirir:
Venedor: DONNER CAPITAL SL CIF: B.64654452
Vehicle: MARCA NISSAN MODEL ATLEON. Classificació vehicle 2010 CAMIÓ
PLATAFORMA. Núm. Identificació: VWANBFTKO43421397
MARTRÍCULA: 6838DJC

Núm. certificat 990909405002.
Preu: 16.528,93€. IVA: 3.471,07€
L’empresa ha confirmat que el vehicle ha passat satisfactòriament la revisió obligatòria.
L’empresa serà l’encarregada de gestionar els tràmits de l’operació davant l’administració
competent.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’esmentada compra amb càrrec a l'aplicació
(150-62400 Compra camió ploma) del Pressupost vigent.
TERCER. En tot cas, la factura haurà de contenir les dades següents:
a) Que el destinatari és Ajuntament de Caldes de Malavella .
b)Que el codi DIR3 és L01170335.
c) Que l'oficina comptable és L01170335 .
d) Que l'òrgan gestor és L01170335.
e) Que la unitat tramitadora és L01170335.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, s’ incorporarà la factura i es tramitarà el
pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar l’ acord a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
1.4) Exp. 696/2016.- Assumpte: Redacció del Projecte Constructiu de la portada d'aigua a la
urbanització Can Carbonell
Procediment: Contracte menor de serveis
INFORME PRPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que mitjançant provisió d'Alcaldia amb data 20 de juny de 2016 i mitjançant proposta
del serveis, es va acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar el servei de
Redacció del Projecte Constructiu de la portada d'aigua a la urbanització Can Carbonell, pels
següents motius:
-

Millorar el servei mitjançant el subministrament d’aigua potable des del ramal que
abasteix a Caldes de Malavella amb aigua procedent de l’artèria Costa Brava.

-

La finalitat pública principal de subministrar aigua potable a la urbanització Can
Carbonell des del ramal que abasteix Caldes de Malavella amb aigua precedent de
l’Arteria Costa Brava és la de millorar la qualitat de l’aigua , donat que en els pous
d’aquesta urbanització hi ha una gran concentració d’urani superiors als valors
establerts per la OMS; en virtut d’informe emès per la subdirectora general de la
Direcció general de Coordinació de la Salut Pública del dia 6 de juny de 2016.

Atès que s’han presentat tres ofertes corresponents a les mercantils ABM, Serveis
d’Enginyeria i Consulting SLU, Estudi Tècnic de Construcció Catalunya SLP, Esteyco SAP,
les quals han presentat les següents ofertes econòmiques:
-

Esteyco SAP: 7.843 €, 00 sense IVA

-

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL: 6.900,00 sense IVA

-

Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, SLP: 7.520,00 sense IVA

Atès que la oferta més avantatjosa econòmicament és la corresponent a la presentada per
ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, per import de 6.900,00 € i que per tant
correspon adjudicar el present contracte a la mercantil esmentada.
Per tot això, d’acord amb l’article 138 en relació amb l’article 111 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic, així, com les atribucions de la legislació de règim local es proposa a la Junta de
Govern, el següent acord:
PRIMER: Adjudicar el contracte menor per a la redacció d’un Projecte Constructiu per la
portada d’aigua a la urbanització Can Carbonell des del ramal que abasteix a Caldes de
Malavella amb aigua procedent de l’arteria Costa Brava.
SEGON: Aprovar la despesa de 6.900,00 IVA Exclòs a càrrec de la partida pressupostària
01-920-62700 Redacció de Projectes i direccions d’obra.
TERCER- Una vegada realitzada la prestació i incorporada la factura es tramitarà el pagament
si s’escau.
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura de la Resolució.
La proposta és aprovada per unanimitat.
SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
2.1) Autoritzar la devolució de 240 € als següents alumnes de l’escola de música, per haverlos-hi liquidat erròniament el rebut durant 8 mesos:
----2.2) Autoritzar la devolució de diferents imports cobrats erròniament en concepte de Casal
d’Estiu 2016 a :
----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. 816/2016.- Autoritzar el canvi de titular de l'activitat de supermercat
d'alimentació ubicada a Plaça Sant Esteve, 9 de l'anterior titular CS ESTABLIMENTS DE
PROXIMITAT, SLU, representat per JOSEP MANEL PIÑANA SANCHEZ, al nou titular
CONDIS SUPERMERCATS, S.A., representat per JOSEP MANEL PIÑANA SANCHEZ,
condcionant-se al compliment de les mesures preventives i correctores previstes al projecte
tècnic de l'activitat inicial, en les de l'acord de concessió de llicència i a les que derivin de
l'aplicació de les Ordenances Municipals i la normativa vigent en els aspectes
medioambientals, de seguretat i salut i a la resta de normativa sectorial que pugui afectar
l'activitat.
Tenint en compte l’entrada en vigor de l’Ordenança Municipal tipus d’intervenció municipal
ambiental, de seguretat i salut pública, i en base al previst a l’article 122 de la mateixa al
respecte del control de les activitats sotmeses a comunicació prèvia, aquesta activitat s’ha de
sotmetre a un règim d’autocontrols periòdics per comprovar les emissions de l’activitat a
l’atmosfera. D’acord amb això, caldrà requerir que, en el termini de 30 dies, el peticionari
presenti un règim d’autocontrols periòdics indicant els corresponents terminis d’execució. Per
tal de poder donar validesa a aquest règim d’autocontrols i els seus terminis, haurà d’estar
degudament verificat per una entitat col·laboradora de l’Administració que en verifiqui la
idoneïtat, suficiència i qualitat dels controls i els seus terminis.
S’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,63 €, que ja han estat prèviament ingressats.
3.2) EXP. 818/2016.- Autoritzar el canvi de titular de l'activitat de supermercat
d'alimentació ubicada a C/ Sant Sebastià, 41 de l'anterior titular CS ESTABLIMENTS DE
PROXIMITAT, SLU, representat per JOSEP MANEL PIÑANA SANCHEZ, al nou titular
CONDIS SUPERMERCATS, S.A., representat per JOSEP MANEL PIÑANA SANCHEZ,
condcionant-se al compliment de les mesures preventives i correctores previstes al projecte
tècnic de l'activitat inicial, en les de l'acord de concessió de llicència i a les que derivin de
l'aplicació de les Ordenances Municipals i la normativa vigent en els aspectes
medioambientals, de seguretat i salut i a la resta de normativa sectorial que pugui afectar
l'activitat.
Tenint en compte l’entrada en vigor de l’Ordenança Municipal tipus d’intervenció municipal
ambiental, de seguretat i salut pública, i en base al previst a l’article 122 de la mateixa al
respecte del control de les activitats sotmeses a comunicació prèvia, aquesta activitat s’ha de
sotmetre a un règim d’autocontrols periòdics per comprovar les emissions de l’activitat a
l’atmosfera. D’acord amb això, caldrà requerir que, en el termini de 30 dies, el peticionari
presenti un règim d’autocontrols periòdics indicant els corresponents terminis d’execució. Per
tal de poder donar validesa a aquest règim d’autocontrols i els seus terminis, haurà d’estar
degudament verificat per una entitat col·laboradora de l’Administració que en verifiqui la
idoneïtat, suficiència i qualitat dels controls i els seus terminis.
S’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,63 €, que ja han estat prèviament ingressats.

3.3) EXP. 807/2016.- Vist l’escrit presentat pel Sr. ----- en el que sol·licitava que se’l tingués
per desistit del procediment relatiu a l’expedient registre d’entrada de 8 de juliol de 2016 R/E
3856 sense que aquest desistiment comporti la renúncia dels drets que li puguin correspondre.
Vist que no hi ha cap causa que impliqui un interès general que aconselli la continuació del
procediment fins a la seva finalització normal
Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Declarar el Sr. ------- desistit del procediment relatiu a registre d’entrada de 8 de
juliol de 2016 R/E 3856 , sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin
correspondre en un procediment nou posterior, a petició de l’interessat.
SEGON. Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la present Resolució a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.
3.4) EXP. 797/2016.- Vist l’escrit presentat pel Sr. ------ en el que sol·licitava que se’l
tingués per desistit del procediment relatiu a l’expedient registre d’entrada de 7 de juliol de
2016 R/E 3831 sense que aquest desistiment comporti la renúncia dels drets que li puguin
correspondre.
Vist que no hi ha cap causa que impliqui un interès general que aconselli la continuació del
procediment fins a la seva finalització normal.
Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 91 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Declarar el Sr. ----- desistit del procediment relatiu a registre d’entrada de 7 de
juliol de 2016 R/E 3831 , sense que això comporti la renúncia dels drets que li puguin
correspondre en un procediment nou posterior, a petició de l’interessat.
SEGON. Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar la present Resolució a l’interessat juntament amb els recursos pertinents.
3.5) Exp. 233/2015.- Atès el “Projecte de Reparcel·lació Urbanització Turist Club Caldes de
Malavella”, corresponent al polígon d’actuació urbanística PAU07 Sector Tourist Club, en la
modalitat de sistema de cooperació, redactat per Anglada & Partners (Sr. Joan Anglada Soler
-advocat-, Sr. Ramon Massegur Soy – Arquitecte-).
Aquest projecte de reparcel·lació té per finalitat donar compliment a les disposicions del Pla
d’ordenació urbanística municipal que estableix com a obligacions del PAU07 les de

reurbanitzar i cedir equipaments; desenvolupant-se pel sistema de cooperació , amb la
tramitació del Projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització.
Atès que el projecte ha estat informat pel servei Tècnic municipal
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de
data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.
135, de data 15/07/2015.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix l'article 119.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte de Reparcel·lació Urbanització Turist Club
Caldes de Malavella”, corresponent al polígon d’actuació urbanística PAU07 Sector Tourist
Club redactat per Anglada & Partners (Sr. Joan Anglada Soler -advocat-, Sr. Ramon
Massegur Soy – Arquitecte-).
SEGON. Sotmetre el referit projecte a informació pública durant el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Així mateix es farà públic al Punt-Avui , al tauler d’edictes municipal i a la Seu
electrònica.
Simultàniament es concedirà audiència als interessats perquè durant el termini d'informació
pública d'un mes, a comptar des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, es puguin personar a les dependències d'aquest Ajuntament i examinar l'expedient, i
si escau, pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri convenients.
No obstant la Junta de Govern Local decidirà,
La proposta és aprovada per unanimitat.

QUART.- ALTRES ASSUMPTES
Així mateix, la Junta de Govern Local, acorda:
4.1) Exp. 864/2016.- La Diputació de Girona ha posat en coneixement la possibilitat de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella d’adherir-se al “CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA
LOCAL 2016”, aprovat per la Diputació de Girona el 21/06/2016, i a signar amb la
Generalitat de Catalunya. L’adhesió comporta la cessió , a favor de la Diputació de Girona
dels drets de cobrament dels crèdits de cadascun dels Ens Locals, d’entre els susceptibles

d’incloure’ls al Pla. L’esmentat conveni preveu que la Diputació de Girona efectuí el
pagament de l’import dels crèdits cedits per a cadascun dels ens locals en el termini màxim
d’un mes des de la recepció del seu document d’adhesió.
Atès que la signatura d’aquest conveni és molt convenient per a la hisenda municipal.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de
data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.
135, de data 15/07/2015.
La resolució de delegació a favor de la JGL li atribueix:
1.4 L’aprovació dels convenis, llevat dels urbanístics, a subscriure amb altres administracions
públiques o entitats privades, quan tinguin contingut econòmic el límit competencial serà el
mateix que el límit fixat per a la contractació.
L’import del conveni de 87.155,90€ representa un 1,062%
pressupost.

dels recursos ordinaris del

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que l'Ajuntament de Caldes de Malavella s'adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla extraordinari
d’assistència financera local 2016.
Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Girona un pagament per import de 87.155,9 euros, per compte dels crèdits
que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:

Nº Doc.Pres

NºDoc.FI

C.Gestor

Pos.Press

Import net

Concepte

650985419

4000242959

GO03

D/464000100/7 32.683,46 € PUOSC 2014-2015
130/0000
MANTENIMENT.
BESTRETA
60%
2014

651068376

5000309939

GO03

D/464000100/7 21.788,98 € PUOSC 2014-2015
130/0000
MANTENIMENT
PAGAMENT 40%

651076842

5000355680

GO03

D/464000100/7 32.683,46 € PUOSC
130/0042
manteniment
bestreta 60%

2015

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l'Ajuntament de
Caldes de Malavella transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de

la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.2) Donat que un peó de la brigada jove ha renunciat a ocupar la plaça durant el mes d’agost,
s’ha procedit a un nou sorteig, d’acord amb el seu resultat , la Junta de Govern aprova la
contractació de Nerea Navarlaz Escribano, com a peó de la brigada jove pel mes d’agost amb
una jornada de 20 hores setmanals.
4.3) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants al curs P-2 pel curs 2016-2017, de les nenes:
----4.4) Exp. 59/2016.- Concedir un ajut del 34% (386,75 €/mes) del cost del SAD de l’usuari
J.R.M., segons la comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 15 de juliol de 2016.
4.5) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució al Sr. ------,
amb domicili a C/ Puigsacalm, 48, com a titular no conductor, amb número
17033_2016_00008_3946M, i amb validesa fins al 08/2026.
4.6) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008030 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: 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
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i. Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats implicaven una presumpta 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.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics estableix
que constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients
sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,
Acordo
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008030 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.
4.7) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008663 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.

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
Article infringit: 133.04
Import sanció: 500,00 Euros
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 implicaven una presumpta 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.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a
nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
Fonaments de dret
1. L’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics estableix
que constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients
sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat,
Acordo
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008663 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.

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.

