ESBORRANY ACTA 40/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 26 D’OCTUBRE DE 2016

A Caldes de Malavella, el vint-i-sis d’octubre 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 DIA 5 I 19 D’OCTUBRE
Per unanimitat son aprovades les actes núm. 38/2016 i 39/2016, corresponents a les sessions
del dia 5 i 19 d’octubre, respectivament.
SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE
DESPESES
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/63, de data 26/10/2016,
per un import de 41.018,91 €.
1.2) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/64, de data 26/10/2016,
per un import de 9.087,12 €.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades per la relació de
documents núm. A/2016/39, de data 25/10/2016, per un import 3.101,88 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.4) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes de setembre
per la Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades 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:
2.1) EXP. 977/2016.- ------.- 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 20/010/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a canviar banyera per plat de dutxa a c/
Mateues, 2.
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 canviar banyera per plat de dutxa a c/ Mateues, 2, sense perjudici de les futures que
es portin a terme.
Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de
la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva
realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
Quart.- S’aprova la liquidació del dipòsit de la fiança per gestió de runes d’import 150 € que
ja han estat prèviament ingressats i l’ICIO per import de 35,84 €. Donat s’han pagat només
8,00 € d’ICIO s’haurà de liquidar la diferència de 27,84 € en el termini que s’indica.
2.2) EXP. 1025/2016.- ---------.- 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 20/10/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a reformar bany a Plaça Petita, 7.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a reformar bany a Plaça Petita, 7, sense perjudici de les futures que es portin a terme.

Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de
la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva
realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
Quart.- Simultàniament s'aprova la liquidació de l’ICIO per import de 240,00€ i el dipòsit de
la fiança per gestió de runes d'import 150 € que ja han estat prèviament ingressats.
2.3) EXP. 1044/2016.- ----------.- 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 20/10/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a pintar la façana a c/ Ripollès, 21.
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 c/ Ripollès, 21, sense perjudici de les futures que es portin a
terme.
Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de
la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva
realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
Quart.- Simultàniament s'aprova la liquidació de l’ICIO per import de 65,54 € que ja han estat
prèviament ingressats.
2.4) EXP. 1065/2016.- ----------.- 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 20/09/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a renovar cuina i bany a Av. Catalunya, 24,
1r.

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 renovar cuina i bany a Av. Catalunya, 24, 1r, sense perjudici de les futures que es
portin a terme.
Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de
la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva
realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
Quart.- Simultàniament s'aprova la liquidació de l’ICIO per import de 204,80 € i el dipòsit de
la fiança per gestió de runes d'import 150 € que ja han estat prèviament ingressats.
2.5) EXP. 1110/2016.- ----------.- Concedir llicència per connectar desguàs a xarxa general de
claveguera a Ntra. Sra. de la Llum, Bloc 2, esc. A, baixos, 1r.
...
QUART.- ALTRES ASSUMPTES
Així mateix a proposta de la Regidoria de l’Àrea, la Junta de Govern Local, acorda:
3.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- LLIVIA ALONSO DAMONT, auxiliar administrativa, del 31 d’octubre al 3 de novembre
(3 dies laborables) i del 17 al 21 de novembre (3 dies laborables).
- JENIFER COSTA AVILES, administrativa promoció econòmica, del 28 d’octubre al 6 de
novembre de 2016 (4 dies laborables).
3.2) Expedient Núm.: 1020/2016
Proposta modificació BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA
DE TÈCNIC/A DE JOVENTUT EN CONTRACTACIÓ LABORAL INTERÍ
MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ DE L´AJUNTAMENT DE CALDES DE
MALAVELLA
Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2016 es va
aprovar les bases de la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a de joventut en
contractació laboral interí mitjançant concurs- oposició; les quals estan publicades en el BOP
de Girona núm. 193 de data 7 d’octubre de 2016, a la web municipal i el tauler d’edictes.

Atès que es considera convenient establir un període més llarg de vigència de la borsa de
treball per tal de no menyscabar el desenvolupament de les activitats pròpies i serveis que
ofereix l’Àrea de Joventut.
Atès que en les bases no es regula el funcionament de la borsa de treball i es considera
necessari establir-ho per un bon funcionament de la mateixa, així com que les persones que en
formin part tinguin coneixement dels seus drets i obligacions i els hi sigui aplicat respectant el
principi d’igualtat.
Atès allò establert a l’art. 70 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals i l’art. 109 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Modificar la base desena de la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic de
joventut en contractació laboral interí mitjançant concurs- oposició, en el següent sentit:
- On diu:
DESENA . Relació d’Aprovats, Presentació de Documents, Formalització del Contracte i
Creació de la borsa de treball.
“Els aspirants que hagin superat el concurs – oposició passaran a formar part d’una borsa
de treball per cobrir les possibles vacants que es produeixin durant el termini de dos anys en
la plaça a la que fa referència la present convocatòria, seguint l’ordre de puntuació
obtinguda.”
Ha de dir:
“Els aspirants que hagin superat el concurs – oposició passaran a formar part d’una borsa
de treball per cobrir les possibles vacants que es produeixin fins que es realitzi una nova
convocatòria de la plaça a la que fa referència la present convocatòria, seguint l’ordre de
puntuació obtinguda.”
- Incloure els següents paràgrafs:
DESENA . Relació d’Aprovats, Presentació de Documents, Formalització del Contracte i
Creació de la borsa de treball.
“El procediment de la borsa de treball serà el següent:
1er. El servei de Recursos Humans intentarà contactar amb la persona candidata,
telefònicament un màxim de 3 vegades i mitjançant la tramesa d’un correu electrònic.
Correspon als aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l’adreça de correu
electrònic i els números de contacte telefònic adequats. En el cas de no poder-hi contactar, el
candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es
contactarà amb la persona següent de la llista .
2on. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament
passarà automàticament a ocupar el darrer lloc de la borsa de treball i podrà ser

contractada o nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i
així successivament.
No obstant, si durant el termini de vigència de la borsa de treball es refusés en dues ocasions
la proposta de contracte o nomenament, la persona deixarà de formar part de la borsa de
treball.
3r. La persona candidata mantindrà la seva posició a la borsa de treball en situació de
suspensió provisional, en els casos de:
* Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s’ofereix
* Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
* Intervenció quirúrgica o hospitalització
En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en els 10 dies naturals següents a la
data en què es produeixin aquestes situacions. En cas de no justificar-se dins d’aquest termini
passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.
4rt. Les persones que s'hagin de contractar o nomenar hauran de presentar al servei de
Recursos Humans, quan siguin convocades, els documents següents:
* Documents originals de les condicions i mèrits aportats al presentar la sol·licitud de
participació al procés selectiu.
* Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que
impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc a cobrir, expedit dins els tres
mesos anteriors a la seva presentació.
Si la persona aspirant proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a
l’inici del contracte o nomenament, de forma injustificada i per causes imputables
exclusivament a ella, perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació a
aquesta convocatòria i deixarà de formar part de la borsa de treball, sens perjudici de la
responsabilitat en què pugui haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre
seu.
5è. En el cas que sorgeixi una nova substitució o vacant a l'Ajuntament de Caldes de
Malavella en el termini d’un any des de que es va formalitzar el contracte, la persona
contractada tindrà preferència per ocupar de forma temporal aquest lloc de treball i se li
oferirà la nova contractació o nomenament. En el cas que la refusés, el candidat o candidata
mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb la persona
següent de la llista.
6è. Quan la persona aspirant finalitzi el contracte mantindrà la seva posició a la borsa de
treball .
7è. Les persones que no vulguin seguir formant part de la borsa podran sol·licitar que se les
doni de baixa per qualsevol dels mitjans establerts en la base cinquena per admetre les
sol·licituds de participació o també per correu electrònic a l'adreça següent:
personal@caldesdemalavella.cat.”
SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la web
municipal i el tauler d’edictes.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.3) Exp. 365/2016.- Atès l’informe realitzat per la Comissió d’Avaluació, en data 11
d’octubre 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 l’activitat de reforç escolar de secundària 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:
Complir el Pla de treball de l’alumne i/o família sol·licitant, establert amb els serveis
socials.
3.4) Exp. 304.- Vist l’informe- proposta de la Treballadora Social en relació a la sol·licitud
perquè la Sra. ------- pugui assistir al Centre Tesar Residencial dintre del conveni signat entre
l’Ajuntament de Caldes de Malavella i aquella entitat, la Junta de Govern per unanimitat,
acorda:
Autoritzar el servei d’atenció previst en l’esmentat conveni a favor de la Sra. -------- a partir
del dia 18 d’octubre de 2016, d’acord amb el certificat d’inscripció que figura a l’expedient.
Notificar aquest acord a la Sra. ------- i Tesar Residencial.
3.5) Exp. 365/2016.- Atesa l’avaluació realitzada per la Comissió d’Avaluació, en data 25
d’octubre 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’educació i esports permanents 2016-2017, 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.
3.6) Exp. 744/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest
efecte, resta regulada en les següents disposicions:
-

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

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que
ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 95/2016
Titular: -------DNI: ------Domicili: C/ Llafranc, 25- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- LLUNA
Raça- Indefinit
Sexe- Femella

Data naixement: Núm. identificació: 98109810611375
Núm. Registre Censal: R000452063

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.7) Exp. 745/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest
efecte, resta regulada en les següents disposicions:
-

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

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que
ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 96/2016
Titular: ----DNI: -------

Domicili: C/ Llafranc, 25- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- THOR
Raça- Indefinit
Sexe- Mascle

Data naixement: 7/5/2015
Núm. identificació: 981098106127675
Núm. Registre Censal: R000452062

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.8) Exp. 761/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest
efecte, resta regulada en les següents disposicions:
-

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

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que
ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 97/2016
Titular: ------DNI: --------Domicili: Plaça de la Creu, 1, baixos, 2ª- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- ROCKY
Data naixement: 5/5/2015
Raça- Terrier Staffordshire Americà Núm.
identificació:900085000211132
Sexe- Mascle
Núm. Registre Censal: R000505761
2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.9) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034701, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 15/10/2016 21:54
Número de butlleta / Acta: 0370216100047
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.01
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL PUIG DE LES CADIRETES 31
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.
Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.01 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: Tenir en possessió un gos o un gat
no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034701 a nom de ------ per presumpte
infracció de l’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que
s’han de registrar obligatòriament.

2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034081, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 08/10/2016 20:30
Número de butlleta / Acta: 0370216100045
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.01
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CANIGO UR LLAC DEL CIGNE 727
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.
Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.01 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: Tenir en possessió un gos o un gat
no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar obligatòriament.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034081 a nom de --------- per presumpte
infracció de l’article 60.01 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que
s’han de registrar obligatòriament.

2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.11) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034080, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 08/10/2016 20:30
Número de butlleta / Acta: 0370216100044
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.06
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CANIGO UR LLAC DEL CIGNE 727
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.
Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.06 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir
els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034080 a nom de -------- per presumpte
infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.12) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034705, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 15/10/2016 22:04
Número de butlleta / Acta: 0370216100050
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.06
Import sanció: 100,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL PUIG DE LES CADIRETES 31
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. (Gos Roky)
Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.06 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir
els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa
amb relació a aquesta identificació.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034705 a nom de --------- per presumpte
infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la
normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034082, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 09/10/2016 20:30
Número de butlleta / Acta: 0370216100046
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CANIGO UR LLAC DEL CIGNE 727
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034082 a nom de -------- per presumpte
infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
evitar la fugida d’animals.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034079, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 08/10/2016 20:30
Número de butlleta / Acta: 0370216100043
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.23
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CANIGO UR LLAC DEL CIGNE 727
Fet denunciat: No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats
potencialmente perillosos.
Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.23 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No senyalitzar les instal·lacions
que allotgin a gossos considerats potencialmente perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034079 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 60.23 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialmente perillosos.
2. NOMENAR 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, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.15) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034704, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 15/10/2016 22:01
Número de butlleta / Acta: 0370216100049
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.23
Import sanció: 150,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL PUIG DE LES CADIRETES 31
Fet denunciat: No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats
potencialment perillosos. (Gos Roky)
Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.23 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No senyalitzar les instal·lacions
que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034704 a nom de --------- per presumpte
infracció de l’article 60.23 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialmente perillosos.
2. NOMENAR 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, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.16) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034702, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 15/10/2016 21:59
Número de butlleta / Acta: 0370216100048
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.27
Import sanció: 1000,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL PUIG DE LES CADIRETES 31
Fet denunciat: No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: ---------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.27 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No complir les mesures de
seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos.
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.

3. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter
greu i molt greu.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034702 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos
considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR 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, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.17) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034078, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 08/10/2016 20:30
Número de butlleta / Acta: 0370216100042
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.27
Import sanció: 1000,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CANIGO UR LLAC DEL CIGNE 727
Fet denunciat: No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.27 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No complir les mesures de
seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos.

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.
3. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter
greu i molt greu.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034078 a nom de --------per presumpte
infracció de l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos
considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR 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, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.18) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034076, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 08/10/2016 20:30
Número de butlleta / Acta: 0370216100041
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL CANIGO UR LLAC DEL CIGNE 727
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducción de gossos considerats
potencialment perillosos.
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.
3. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter
greu i molt greu.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034076 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducción de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR 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, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.19) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0034706, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 15/10/2016 22:07
Número de butlleta / Acta: 0370216100051

Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL PUIG DE LES CADIRETES 31
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducción de gossos considerats potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
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.
3. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0034706 a nom de ----- per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducción de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR 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, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.20) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0033354, 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:
Data i hora de la presumpte infracció: 27/09/2016 19:16
Número de butlleta / Acta: 0370216100040
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 127.C
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CR LLAGOSTERA
Fet denunciat: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa (runes,
electrodomèstics, residus de jardineria i d'altres materials). En el cas concret que ens
ocupa es van llençar caixes de cartró a la via pública fora dels llocs destinats per fer-ho.
Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 127.C de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Dipositar-hi o
abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa(runes,electrodomèstics,residus de
jardineria i d'altres materials)
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
La Junta de Govern Local acorda:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0033354 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 127.C de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics,
pel fet de: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa (runes,
electrodomèstics, residus de jardineria i d'altres materials)
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.

3.21) Exp. 843/2016.- INFORME PROPOSTA

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
CARBONELL, 12 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
7982718DG8278S0001DP , 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 CARBONELL, 12, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 23 de setembre 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.
3.22) Exp. 1102/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada C/ dels
Pins, 49 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 3914603DG8331S0001TK,
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 C/ dels Pins, 49, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 14 de setembre 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.
3.23) Expedient: 911/2016.D’EXECUCIÓ

INFORME

-

PROPOSTA

INCOACIÓ

ORDRE

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,
PROPOSTA
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per
la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 24 d’agost de 2016, es posa de
manifest que a la parcel·la 774 ubicada a la Urbanització Llac del Cigne, de Caldes de
Malavella, presenta el següent estat:
- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de
tipus sanitari.
- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.
-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
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 774 ubicada a
la Urbanització Llac del Cigne, 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 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.24) Exp. 429/2016.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS I, 116 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
3837207DG8333N0001EZ, 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, 116, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 7 de setembre 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.

3.25) Exp. 909/2016.- 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,
PROPOSTA
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per
la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 24 d’agost de 2016, es posa de
manifest que a la parcel·la 612 ubicada a la Urbanització Llac del Cigne, d’aquesta localitat,
el titular del qual és ------, presenta el següent estat:
- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de
tipus sanitari.
- Presència de branques seques que presenten un risc de caiguda.
- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.
- Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
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 612 ubicada a
la Urbanització Llac del Cigne, d’aquesta localitat, el titular del qual és -------, 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 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.26) Exp. 935/2016.- 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,
PROPOSTA
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per
la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 2 de setembre de 2016, es posa de
manifest que a la parcel·la 128 ubicada a la Urbanització Can Solà Gros II, d’aquesta localitat,
el titular del qual és ---------, presenta el següent estat:
- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de
tipus sanitari.
- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.
-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
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 128 ubicada a
la Urbanització Can Solà Gros II, d’aquesta localitat, el titular del qual és -------, 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 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.
La proposta és aprovada per unanimitat.
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.

