
    ESBORRANY ACTA 43/2016 

 

    SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 23 DE NOVEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-tres de novembre 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 2 DE NOVEMBRE 

 

Per unanimitat és aprovada l’acta núm. 41/2016, corresponent a la sessió del dia 2 de 

novembre. 

 

SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

   

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2016/68, de data  22/11/2016, 

per un import de 110.212,97 €. 

 

1.2)  Aprovar l’autorització de les despeses representades  per la relació de documents núm. 

A/2016/41, de data 22/11/2016, per un import 17.591,13 €, que figura diligenciada a 

l’expedient  

 

1.3) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades  per la relació de 

documents núm. A/2016/42, de data 22/11/2016, per un import 769,39 €, que figura 

diligenciada a l’expedient.   

   

1.4) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes d’octubre per 

la Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient. 

 



1.5) Aprovar el contracte del concert de Nadal del dia 23 de desembre a càrrec de l’Orquestra 

Maravella, per import de 5.445 €. 

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

També per unanimitat, s’acorda: 

  

2.1) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia comercialitzadora de gas Viesgo Energia SL, 

equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa corresponent al  3er. 

Trimestre de 2016, per import de  17,11 €. 

 

2.2) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica Viesgo Energia 

SL, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa corresponent al  

3er. Trimestre de 2016, per import de  740,92 €. 

 

2.3) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ESPAÑA SAU  per 

import de 69,08 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa 

durant el 3r. Trimestre de l’exercici 2016. 

 

QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

 

Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 

dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

acords: 

 

3.1) Expedient núm.: 859/2016 

Interessat: PGA GOLF DE CALDAS, S.A 

Procediment: Recepció obres d'urbanització GOLF FASE II 

   

... 

ACORDS: 

 

PRIMER. Acceptar  la  Recepció  de les obres d'urbanització GOLF FASE II , d’acord amb la 

documentació tècnica que s’acompanya corresponent al document tècnic “Projecte dels Vials 

2B2 i 2B1 del PK 0+090 al 0+570 del Text Refós i modificació del projecte d’urbanització i 

infraestructura del sector residencial del Golf. Teme municipal Caldes de Malavella (La Selva), 

corresponent a l’AS-BUILT , amb registre d’entrada 3665 de 30/juny/2016. 

 

SEGON. Notificar al sol·licitant aquesta resolució, i convocar-lo per formalitzar l'Acta de 

recepció de les obres d'urbanització. 

 

TERCER. Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb l'anotació 

corresponent en l'inventari i en els documents comptables corresponents. 

  



QUART. Atès que el PAU  delimita un únic àmbit d’actuació, i que aquesta recepció 

d’instal·lacions si bé conforma una unitat funcional directament utilitzable en tant que 

s’annexiona a la Fase I rebuda,  quedant pendent obra urbanitzadora a executar, essent 

obligació del promotor la seva conservació,   aquesta recepció parcial  en cap cas podrà 

computar-se   als efectes  de prescripció del termini al que se sotmet l’ obligació dels 

propietaris a conservar la urbanització.   

 

Així mateix tampoc  allibera   a cap de les finques incloses dintre del Sector del Golf de  les 

càrregues urbanitzadores  que els hi són inherents i que no han estat completades,  tractar-se 

només d’una  recepció parcial de les instal·lacions, quedant pendent de completar una part de  

la urbanització. 

 

3.2) EXP. 897/2016.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A..- Concedir llicència de primera 

ocupació per un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF B1-01, amb llicència 

d’obres exp. 501/2015. 

  

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

3.3) EXP. 898/2016.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A..- Concedir llicència de primera 

ocupació per 8 habitatges unifamiliars aïllats amb a PGA GOLF D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D9, amb llicència d’obres exp.158/2016 i modificació exp. 728/2016. 

  

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

3.4) EXP. 928/2015.- ------.- Aprovar la pròrroga de la llicència d'obres exp. 1357/2014 per  

modernitzar bany, canviar paviment i pintar façana a Aigües Bones, 2-E-II, fins el 

31/12/2016.  

 

3.5) EXP. 790/2016.- ------.- Aprovar la pròrroga de la llicència d'obres exp. 96/2008 per  

modificar projecte d'ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat, fins el 31/12/2016. 

 

3.6) EXP. 886/2016.- --------.- Aprovar la pròrroga de la llicència d'obres exp. 214/2007 per  

habitatge unifamiliar aïllat a Can Solà Gros II, 109 - c/ Camí Antic a Girona, 23, fins el 

31/12/2016. 

 

3.7) EXP. 1176/2016.-   -------.- 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 18/11/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a reformar bany a c/ Ponent, 1. 

  

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 c/ Ponent, 1, 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 41,35 € i el dipòsit de 

la fiança per gestió de runes d'import 150 € que ja han estat prèviament ingressats. 

 

3.8) EXP. 337/2015.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a -------, per a la modificació de 

la llicència urbanística exp. 337/2015 referent a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 

i piscina al C/ Joaquim Vayreda, 16, Urbanització Can Solà Gros I, parcel·la 139, de Caldes 

de Malavella, i d’acord amb les condicions següents: 

 

- Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat 

juntament amb la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi. Així 

mateix, ha de respectar el que estableix en el pla/estudi de seguretat. 

- Abans de l’inici d’obres, caldrà sol·licitar la connexió a clavegueram, per tal de 

determinar-ne la ubicació i el replanteig de l’obra. 

- Els residus es gestionaran d’acord al Decret 89/2010. 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució). 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 474,25 € i el dipòsit de la fiança per 

gestió de runes per import de 660 €, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini de 6 mesos, a partir de 

la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de l’obra de 

3 anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució al titular. 

  

3.9) EXP. 792/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a la mercantil B2.13 La Selva 

SL, per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a PGA GOLF Zona B.2 parcel·la 13 de 

Caldes de Malavella, i d’acord amb les condicions següents: 

 

- Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat 

juntament amb la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi. Així 

mateix, ha de respectar el que estableix en el pla/estudi de seguretat. 

- Caldrà gestionar els residus d’acord a la legislació vigent en la matèria. 

- Caldrà donar compliment a l’Ordenança per a l’estalvi de l’aigua 

- Caldrà donar compliment a l’Ordenança- Guia d’estil del Golf. 

- Queda condicionada a la resolució d’AESA. 



- Informe de Cultura per trobar-se en l’àmbit de Can Geli. Es disposa d’informe 

favorable de Cultura. 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 1.465,28 euros i el dipòsit de la fiança 

per gestió de runes d’import de 420,71 euros, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos, a 

partir de la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de 

l’obra de 3 anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució al titular. 

  

CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 

 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 

4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:  

 

- MARIA ROURA POCH, auxiliar administrativa, els dies 21, 23, 25 i 30 de novembre (4  

dies laborables). 

- LLIVIA ALONSO DAMONT, auxiliar administrativa, del 14 al 18 de novembre (5 dies 

laborables), en substitució de les aprovades en data  26/10/2016 (del 17 al 21 de novembre).  

- BELEN COLINET ALVAREZ, agutzil, del 5 a l’11 de desembre de 2016 (3 dies 

laborables). 

- NURIA RIURO CACERES, tècnica de joventut, del 5 a l’11 de desembre de 2016 (3 dies 

laborables). 

- CARME BARCELO DORDAL, auxiliar administrativa, els dies 7 i 9 de desembre de 2016 

(2 dies laborables). 

 

4.2) Exp. 478/2015.- Retenció cautelar garantia definitiva per defectes en l’execució de 

l’obra. 

 

INFORME PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió del dia 7 d’agost de 

2016, es va adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del Projecte bàsic i executiu per a 

la construcció d’una pista de Skate, Fase I obra civil a la mercantil DABAU SL. 

 

Atès que el dia 23 de novembre de 2015  es va formalitzar l’Acta de recepció de l’obra, i que 

per tant, d’acord amb la clàusula número 28 del Plec de Clàusules administratives, es va 

iniciar el termini de garantia de 12 mesos. 

 

Vist l’informe del tècnic director de les obres del dia 11 de novembre de 2016, que posa de 

manifest que els obres esmentades es troben en mal estat i es detecta els següents defectes que 

considera atribuïbles en l’execució de les obres i no a l’ús de lo construït: 

 

- Oxidació generalitzada de la barana degut a una aplicació deficient i/o 



insuficient de les capes de protecció de pintura. 

 

Vist el que disposa l’article 235.3 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que 

aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons el qual, en el termini de 

15 dies anteriors al compliment del termini de garantía, el director facultatiu de els obres, 

d’ofici o a instancia del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. I, en el 

cas de que l’esmentat informe sigui desfavorable i els defectes observats tinguin la seva causa 

a les deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de lo construït, durant el termini de 

garantía el director facultatiu dictarà les oportunes instruccions al contractista per tal de 

reparar lo construït, concedint un termini i sense percebre cap quantitat per l’ampliació del 

termini de garantia. 

 

Per tot lo exposat, en ús de les facultats que concedeix la legislació de règim local, i en virtut 

del Decret de l’alcalde 115/2015, de 19 de juny, es proposa als membres de la Junta de 

Govern Local l’adopció del següent acord: 

 

Primer: Requerir al contractista, DABAU SL, per a que d’acord amb l’informe del Tècnic 

Director de les Obres, adopti, en el termini d’un mes, les següents mesures: 

a) Retirar totalment l’òxid en les zones afectades. 

b) Aplicar en tota superfície de la barana 2 capes d’imprimació antioxidant i 2 capes més 

d’acabat amb color similar a l’existent. S’haurà de retirar l’acabat existent de la barana en el 

cas de què no sigui compatible amb les noves capes de pintura. 

 

Segon: Retenir cautelarment la garantia definitiva del present contracte formalitzada el dia 22 

de juliol de 2015 pel contractista, mitjançant aval bancari,  amb l’entitat BANKINTER SA 

per un import de 1.353,50 €. L’esmentada retenció es practica fins a la plena realització dels 

treballs esmentats en el punt anterior. 

 

Tercer: Comunicar aquest acord al departament d’intervenció d’aquest Ajuntament pels 

efectes oportuns.  

 

Quart: Traslladar aquest acord, i al seu torn, concedir un termini de 10 dies , per tal que el 

contractista pugui presentar les al·legacions i documents que consideri pertinents en defensa 

del seu dret. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.3) Exp.: 479/2015 

Títol: Contracte subministrament dels mòduls d’Skate definits en el “Projecte basic I executiu 

per a la construcció d’una pista de Skate. Document 3 Fase II Mòduls Skate 

Assumpte: Retornar Garantia definitiva 

 

... 
 

PRIMER. Aprovar la devolució de la garantía definitiva que va dipositar el contractista, 

SPOKORAMPS SL el dia 22  de juliol de 2015, mitjançant transferència bancària al número 

de compte ES37 2100 0404 9402 0016 6033, per import de 1.352,74 €, mitjançant ingrés en 

efectiu del mateix import al mateix número de compte. 



 

SEGON. Traslladar aquest acord al departament de tresoreria i  intervenció pels efectes 

oportuns. 

 

TERCER. Notificar aquest acord al contractista SPOKORAMPS SL. 

 

4.4) Expedient 1114/2016 

Títol: Proposta d’acord a la Junta de Govern Local per l’aprovació de la memòria valorada 

dels subministrament de mobiliari i instal·lació a l’Edifici de Cal Ferrer i la contractació pel 

subminsitrament esmentat. 

     

.... 

PRIMER. Aprovar la memòria valorada elaborada pels Serveis tècnics pel subministrament i 

instal·lació de mobiliari d’oficina a l’edifici de Cal Ferrer de la Plaça. 

 

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació 

ordinària, varis criteris d’adjudicació,  per al subministrament del mobiliari i la seva 

instal·lació a l’edifici de Cal Ferrer de la Plaça, destina a nou edifici Consistorial. 

 

TERCER. Autoritzar, en quantia de 68.572,42€, la despesa que per a aquest Ajuntament 

representa la contractació del subministrament del mobiliari i la seva instal·lació a l’edifici de 

Cal Ferrer de la Plaça,  amb càrrec a la partida 01 933 62500 de l’estat de despeses del 

Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016. 

  

QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la convocatòria que ha 

de regir el contracte subministrament del mobiliari i la seva instal·lació a l’edifici de Cal 

Ferrer de la Plaça, per procediment obert, tramitació ordinària amb varis criteris 

d’adjudicació. 

  

CINQUÈ. Publicar anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la Província de Girona i en el 

perfil del contractant d’aquest Ajuntament. 

  

.... 

 

4.5) Autoritzar el gaudi d’un gual de 3 m al Passeig de Ronda, 15 B, al Sr. --------, amb 

efectes 1 de gener de 2017. 

L’import anual de la taxa corresponent s’inclourà al padró fiscal de 2017. 

La placa de senyalització la podreu retirar previ pagament del seu import a les oficines 

municipals. 

 

4.6) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ---- del curs P-2, sol·licitada per la seva 

mare. 

 

4.7) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants de la nena ----- del curs P-1, sol·licitada per la seva 

mare. 

 



4.8) Exp. 59/2016.- AJUT SAD.- Concedir un ajut del 34% (116,73 €/mes) del cost del SAD 

de l’usuari família B-C, segons la comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 22 de 

novembre de 2016. 

 

4.9) Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució al Sr. -----,  

amb domicili a Urbanització Llac del Cigne, 165, com a titular no conductor, amb número 

17033_2016_00012_1148K, i amb validesa fins a 11/2026. 

 

4.10) Exp. 940/2016.-   

 

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. 98/2016 

 

Titular: ------ 

DNI: -------- 

Domicili: C/ Agudes, 6- Caldes de Malavella 

Dades del gos: Nom- THOR    Data naixement: 1/9/2015 

   Raça- Terrier Staffordshire Americà Núm. identificació: 981098104959409 

   Sexe- Mascle    Núm. Registre Censal: R000512525  

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 



4.11) Exp. 964/2016 

 

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. 99/2016 

 

Titular:   

DNI:   

Domicili: C/ Noguera, 19- Caldes de Malavella 

Dades del gos: Nom- GORDA   Data naixement: 15/11/2015 

   Raça- Akita inu   Núm. identificació: 900164001223262 

   Sexe- Femella   Núm. Registre Censal: R000512214 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

4.12) Identificació de l’expedient 

 

Resolució del recurs de reposició interposat contra la resolució sancionadora de l’expedient 

núm. 2014/0028670 iniciat a nom de ----------, amb DNI/CIF ----- per presumpta infracció de 

l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 



Data i hora de la presumpte infracció: 24/07/2014 21:00 

Número de butlleta / Acta: 5078601007333 

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  

Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en 

general. 

Dades de la persona denunciada: ------ 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 133.04 

de l’Ord.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 

proposta de resolució. 

 

4. L’interessat no va presentar escrit d’al·legacions contra la notificació de la proposta de 

resolució en el termini legalment establert. 

 

5. En data 21/01/2015 es va notificar a l’interessat la resolució sancionadora. 

 

6. El dia 21/01/2015 l’interessat va presentar un recurs de reposició contra la resolució de 

la  sanció i va al·legar els següents motius d’oposició: 

 

 Que li van posar una denúncia per insultar presumptament a l’agent municipal 

a la que no pot fer front a causa de les dificultats econòmiques en les que es troba. 

L’interessat adjuntava diversa documentació per acreditar la seva situació personal així 

com còpia dels justificants dels ingressos i despeses de l’interessat. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 133.04 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics estableix que 

constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a l’òrgan delegat, la competència per resoldre el recurs de reposició 

interposat contra la resolució sancionadora dictada en l’expedient esmentat (art. 52.1 Llei 

7/1985 de 2 Abril, reguladora de les Bases del Règim local). 

 

3. Pel que fa al procediment regulador del recurs de reposició cal tenir en compte el que 

estableix l’esmentat art. 52 de la Llei 7/85 de Bases del Règim local i els articles 123 i 124 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

4. La Constitució Espanyola estableix en el seu art. 25 el principi de tipicitat. I en aquest 

sentit, les accions o omissions contràries a l’ordenança municipal infringida té el caràcter 



d’infracció administrativa i serà sancionada en els casos, forma i mesura que en ella es 

determinen.  

 

5. 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. 

 

6. L’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 

d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, permet la instrucció del 

procediment mitjançant el procediment sancionador abreujat en aquells supòsits en què la 

infracció comesa sigui de caràcter lleu o el seu import sigui inferior a 600,00 euros, sempre 

i quan es tracti d’una infracció flagrant i els fets hagin estats descrits en una acta o 

denúncia per l’autoritat competent. 

 

7. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als 

quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals 

corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests 

llevat que s’acrediti el contrari. 

 

Per tant les denúncies efectuades per funcionaris públics gaudeixen d’una presumpció de 

veracitat “iuris tantum” que admet prova en contra.  

 

En conseqüència els fets constatats en l’acta aixecada  tenen valor probatori i prevaldran 

sobre les manifestacions de l’interessat sempre i quan aquest no acrediti mitjançant proves 

la veracitat de les seves al·legacions.  

 

8. Pel que fa a la motivació de la resolució sancionadora, cal dir que la resolució compleix 

tots els requisits dels art. 15, 35, 85 i 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. Segons els preceptes ressenyats, les 

resolucions sancionadores hauran de ser motivades amb una breu referència de fets i 

fonaments de dret, amb la finalitat que l’interessat conegui la fonamentació de la resolució, 

sense que es pugui produir indefensió per desconeixement de les raons que assisteixen 

l’Administració que sanciona. En l’expedient que s’examina, la resolució sancionadora 

apareix succintament motivada amb fets i fonaments de dret, d’acord amb la normativa 

anterior, quedant doncs suficientment justificada l’actuació administrativa sancionadora. 

 

9. Pel que fa a l’ordre formal, examinat l’expedient no s’aprecia l’existència de cap motiu 

de declaració de nul·litat o d’anul·labilitat de la resolució que ara s’impugna, d’acord amb 

els art. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, ja que aquesta resolució ha estat dictada a partir del 

procediment regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 

sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.  

 

10.L'interessat no nega els fets que constitueixen la infracció que se li imputa, i les 

al·legacions que fan referència a la seva situació econòmica no l’eximeixen de la seva 

responsabilitat, sense perjudici que en fase de recaptació de la multa, si escau, pugui 

presentar la seva sol·licitud d’ajornament o fraccionament del pagament. 



 

11.La documentació que hi ha en l’expedient acredita els fets denunciats i les al·legacions 

de l’interessat no l’eximeixen de responsabilitat. Per això es confirma la resolució 

impugnada i es manté la quantia de la sanció imposada. 

 

Per l’exposat, s’adopta l’acord següent: 

 

1. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’interessat contra la sanció imposada 

com a responsable d’una infracció de caràcter greu contemplada a l’article 133.04 de 

l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2. CONFIRMAR la sanció imposada al seu dia a l’interessat. 

 

3. NOTIFICAR a l’interessat la present resolució. 

 

4.13) Identificació de l’expedient 

 

Resolució del recurs de reposició interposat contra la resolució sancionadora de l’expedient 

núm. 2013/0037012 iniciat a nom de ------, amb DNI/CIF ------- per presumpta infracció de 

l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

Data i hora de la presumpte infracció: 27/07/2013 14:00 

Número de butlleta / Acta: 5078601014322 

Agent denunciant: 006 

Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

Article infringit: 126. 01 

Import sanció: 300,00 euros 

Lloc de la denúncia: CL SANT GRAU 28 

Fet denunciat: No Respectar les normes de comportament a la via pública establertes 

en la present Ordenança. Tenir un estenedor amb roba tipus "SISI" incomplint l'Ord. 

de Civisme. 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 126.01 

de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: No Respectar les 

normes de comportament a la via pública establertes en la present Ordenança. Tenir un 

estenedor amb roba tipus "SISI" incomplint l'Ord. de Civisme.  

 

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 lleu i l’Instructor va formular 

proposta de resolució. 

 

4. En data 18/11/2013 la interessada va presentar escrit d’al·legacions, que varen ser 

desestimades mitjançant proposta de resolució o en la resolució sancionadora que ha estat 

impugnada. 

 



5. En data 26/02/2014 es va notificar a la interessada la resolució sancionadora. 

 

6. El dia 04/03/2014 la interessada va presentar un recurs de reposició contra la resolució 

de la  sanció i va al·legar els següents motius d’oposició: 

 

 No estar d’acord amb la sanció imposada, ja que ningú la va avisar de que no 

podia col·locar l’estenedor a la part davantera de la casa, al costa de la via pública. La 

interessada manifestava que no disposava de recursos econòmics per fer front al 

pagament del deute pendent. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 126.01 de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics estableix que 

constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a l’òrgan delegat, la competència per resoldre el recurs de reposició 

interposat contra la resolució sancionadora dictada en l’expedient esmentat (art. 52.1 Llei 

7/1985 de 2 Abril, reguladora de les Bases del Règim local). 

 

3. Pel que fa al procediment regulador del recurs de reposició cal tenir en compte el que 

estableix l’esmentat art. 52 de la Llei 7/85 de Bases del Règim local i els articles 123 i 124 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

4. La Constitució Espanyola estableix en el seu art. 25 el principi de tipicitat. I en aquest 

sentit, les accions o omissions contràries a l’ordenança municipal infringida té el caràcter 

d’infracció administrativa i serà sancionada en els casos, forma i mesura que en ella es 

determinen.  

 

5. 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. 

 

6. L’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 

d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, permet la instrucció del 

procediment mitjançant el procediment sancionador abreujat en aquells supòsits en què la 

infracció comesa sigui de caràcter lleu o el seu import sigui inferior a 600,00 euros, sempre 

i quan es tracti d’una infracció flagrant i els fets hagin estats descrits en una acta o 

denúncia per l’autoritat competent. 

 

7. L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als 

quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals 

corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests 

llevat que s’acrediti el contrari. 

 

Per tant les denúncies efectuades per funcionaris públics gaudeixen d’una presumpció de 

veracitat “iuris tantum” que admet prova en contra.  



 

En conseqüència els fets constatats en l’acta aixecada  tenen valor probatori i prevaldran 

sobre les manifestacions de l’interessat sempre i quan aquest no acrediti mitjançant proves 

la veracitat de les seves al·legacions.  

 

8. Pel que fa a la motivació de la resolució sancionadora, cal dir que la resolució compleix 

tots els requisits dels art. 15, 35, 85 i 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. Segons els preceptes ressenyats, les 

resolucions sancionadores hauran de ser motivades amb una breu referència de fets i 

fonaments de dret, amb la finalitat que l’interessat conegui la fonamentació de la resolució, 

sense que es pugui produir indefensió per desconeixement de les raons que assisteixen 

l’Administració que sanciona. En l’expedient que s’examina, la resolució sancionadora 

apareix succintament motivada amb fets i fonaments de dret, d’acord amb la normativa 

anterior, quedant doncs suficientment justificada l’actuació administrativa sancionadora. 

 

9. Pel que fa a l’ordre formal, examinat l’expedient no s’aprecia l’existència de cap motiu 

de declaració de nul·litat o d’anul·labilitat de la resolució que ara s’impugna, d’acord amb 

els art. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, ja que aquesta resolució ha estat dictada a partir del 

procediment regulat en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 

sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.  

 

10. Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 6.1 del Codi Civil, cal recordar a la 

recurrent que la ignorància de les lleis no l’eximeix del seu compliment. 

 

11.La interessada no nega els fets que constitueixen la infracció que se li imputa, i les 

al·legacions que fan referència a la seva situació econòmica no l’eximeixen de la seva 

responsabilitat, sense perjudici que en fase de recaptació de la multa, si escau, pugui 

presentar la seva sol·licitud d’ajornament o fraccionament del pagament. 

 

12.La documentació que hi ha en l’expedient acredita els fets denunciats i les al·legacions 

de     l’interessat no l’eximeixen de responsabilitat. Per això es confirma la resolució 

impugnada i  es manté la quantia de la sanció imposada. 

 

Per l’exposat, s’adopta l’acord següent: 

 

1. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la interessada contra la sanció 

imposada com a responsable d’una infracció de caràcter lleu contemplada a l’article 126.01 de 

l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2. CONFIRMAR la sanció imposada al seu dia a la interessada. 

 

3. NOTIFICAR a l’interessada la present resolució. 

 

 

4.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 



Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035403, 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: 28/10/2015 20:42 

Número de butlleta / Acta: 3702151000034 

Agent denunciant: 006  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.27 

Import sanció: 1000,00 Euros 

Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17 

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. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0035403 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. 

 

4.15) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035405, 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: 20/10/2015 19:39 

Número de butlleta / Acta: 3702151000032 

Agent denunciant: 007  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.28 

Import sanció: 750,00 Euros 

Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17 

Fet denunciat:  Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense 

morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i 

espais públics en general. 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.28 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  Portar als gossos considerats 

potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes 

dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.  

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0035405 a nom de --------- per  

presumpte infracció de l’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel 

fet de:  Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les 

vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics 

en general. 

 

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. 

 

 

4.16) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 



Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035406, 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: 07/11/2015 21:38 

Número de butlleta / Acta: 3702151000040 

Agent denunciant: 010  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.28 

Import sanció: 750,00 Euros 

Lloc de la denúncia: CL SOTA 26 

Fet denunciat:  Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense 

morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i 

espais públics en general. 

Dades de la persona denunciada: ------ 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.28 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  Portar als gossos considerats 

potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts comunes 

dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.  

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0035406 a nom de ----- per  presumpte 

infracció de l’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  Portar 

als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, 

en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general. 

 

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. 

 

 

4.17) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 



Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035404, 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: 29/11/2015 10:32 

Número de butlleta / Acta: 3702151000052 

Agent denunciant: 014  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.29 

Import sanció: 1200,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

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 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. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0035404 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. 

 

 

4.18) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 



Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035407, 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: 27/11/2015 15:36 

Número de butlleta / Acta: 3702151000042 

Agent denunciant: 014  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.29 

Import sanció: 1200,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

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 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. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0035407 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. 

 

 

4.19) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 



Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0033076, 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: 25/09/2016 23:43 

Número de butlleta / Acta: 0370216100038 

Agent denunciant: 014  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.34 

Import sanció: 750,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o 

documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment 

de les seves funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.34 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La negativa o resistència a 

subministrar dades o a facilitar la informació o documentació requerida per les autoritats 

competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, així com 

subministrar informació o documentació falsa. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.  

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

 1.  INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0033076 a nom de ------ per  presumpte 

infracció de l’article 61.34 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La 

negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 

requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 

funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

 

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. 

 

 



4.20) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0033077, 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: 25/09/2016 23:50 

Número de butlleta / Acta: 0370216100039 

Agent denunciant: 014  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 61.34 

Import sanció: 750,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o 

documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment 

de les seves funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.34 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La negativa o resistència a 

subministrar dades o a facilitar la informació o documentació requerida per les autoritats 

competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, així com 

subministrar informació o documentació falsa. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.  

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0033077 a nom de -------- per  presumpte 

infracció de l’article 61.34 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La 

negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 

requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 

funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

 

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. 



 

4.21) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0035515, 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: 30/10/2016 23:17 

Número de butlleta / Acta: 0370216100059 

Agent denunciant: 021  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 60.17 

Import sanció: 200,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una 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. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0035515 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. 

 

4.22) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0036117, 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: 05/11/2016 19:12 

Número de butlleta / Acta: 0370216100060 

Agent denunciant: 020  

Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

Article infringit: 127.F 

Import sanció: 150,00 Euros 

Lloc de la denúncia: CL MARE DE DEU DEL CARME 7 

Fet denunciat: Permetre als animals orinar o defecar a la via pública o als espais públics 

(l’orina del gos cau al carrer des del balcó on hi ha el gos). 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 127.F 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Permetre als 

animals orinar o defecar a la via pública o als espais públics. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança al convivència i ús dels espais públics.  

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0036117 a nom de -------- per  presumpte 

infracció de l’article 127.F de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel 

fet de: Permetre als animals orinar o defecar a la via pública o als espais públics. 

 

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. 

 

 

4.23) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0036299, 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: 09/11/2016 09:32 

Número de butlleta / Acta: 0370216100061 

Agent denunciant: 021  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 60.17 

Import sanció: 200,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una 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. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0036299 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. 

 

 

4.24) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0031240 iniciat a nom de ------ per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

Data i hora de la presumpte infracció: 11/09/2016 22:21 

Número de butlleta / Acta: 0370216100037 

Agent denunciant: 019 

Normativa infringida: Ordenança Municipal de sorolls i vibracions 

Article infringit: 01. 02 

Import sanció: 400,00 euros 



Lloc de la denúncia: TR TARONJA 17 

Fet denunciat: Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin 

molèsties als veïns en cas de reincidència. (Local Músic Box). 

Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 01.02 

de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: Emissió de sorolls des de 

l'interior dels edificis que produeixin molèsties als veïns en cas de reincidència.  

 

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 lleu i l’Instructor va 

formular la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1.    L’article 01.02 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions estableix que 

constitueix una infracció de caràcter lleu 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 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels 

funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els 

requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de 

prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari. 

 

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. 2016/0031240 iniciat a nom de ----------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de sorolls i vibracions. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 400,00 euros. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

 

4.25) Identificació de l’expedient 

 



Resolució de l’expedient núm. 2016/0030248 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

Data i hora de la presumpte infracció: 02/09/2016 16:16 

Número de butlleta / Acta: 0370216100036 

Agent denunciant: 003 

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 60. 06 

Import sanció: 100,00 euros 

Lloc de la denúncia: CL VALL D'ARAN 18 

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. (Via publica). 

Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven 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. 

 

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 lleu i l’Instructor va 

formular la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1.    L’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter lleu 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 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels 

funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els 

requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de 

prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari. 

 



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. 2016/0030248 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 euros. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.26) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0029409 iniciat a nom de ----------- per presumpta 

infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

Data i hora de la presumpte infracció: 29/08/2016 21:06 

Número de butlleta / Acta: 0370216100034 

Agent denunciant: 021 

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 60. 17 

Import sanció: 200,00 euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

Dades de la persona denunciada: ------ 

 

2. Els fets esmentats implicaven 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. 

 

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 lleu i l’Instructor va 

formular la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1.   L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter lleu 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 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels 

funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els 

requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de 

prova d’aquests llevat que s’acrediti el contrari. 

 

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. 2016/0029409 iniciat a nom --------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 euros. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

 

4.27) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0036955, 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: 19/11/2016 15:17 

Número de butlleta / Acta: 0370216100062 

Agent denunciant: 014  

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 60.17 

Import sanció: 200,00 Euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

Dades de la persona denunciada: ------ 

 

2. Els fets esmentats impliquen una 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. 

 

Acord: 

 

 1.   INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0036955 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. 

 

4.28) Exp. 536/2016.- 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, PROPOSTA 

 

Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 15 de juny de 2016, s’ha 

incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra la Sra. ----------, 

propietaris de la parcel·la 1, rústica, polígon 20, del Veïnat de Franciac, de Caldes de 

Malavella, a conseqüència del seu mal estat. 

 

Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 21 d’octubre de 2016, l’esmentada 

parcel·la presenta el següent mal estat de conservació: 

- Tots els residus que es trobaven al límit de les parc. 1 i 3 del pol. 20, prop d’una zona 

pavimentada adjacent a una nau que antigament desenvolupava una activitat de taller, han 

estat retirats i els terrenys degudament restaurats.  

- Que continua havent-hi 4 pneumàtics de grans dimensions on hi ha una rampa d’accés a un 

abassegament de terres abandonat. A més, es detecta que en aquest punt s’han realitzat nous 

abocaments de terres netes: s’observen 6 piles amb un volum total aproximat de 6 m3.  

- La parcel·la no compleix les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

Atès que l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que les persones propietàries de tota classe de 

terrenys, construccions i instal·lacions, han de mantenir-les en bon estat de conservació i que 

els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, 

l’execució de les actuacions necessàries per a conservar-les en les condicions adequades. 

 



Atès que la titularitat de l’immoble correspon a la Sra. ---------, i per tant, és la seva 

responsabilitat mantenir el terreny en les condicions adequades, sense perjudici que els 

treballs pugui fer-los a través de terceres persones. 

 

Atès que la Sra. --------- ha presentat instància en aquest Ajuntament amb Registre d’entrada 

núm. 4176 en la qual posa de manifest que: 

-Els abocaments incontrolats possiblement s’han portat a terme des de la finca col·lindant, 

parcel·la 3, del polígon 20 del Veïnat de Franciac, atès l’activitat de taller mecànic que s’hi ha 

dut a terme. 

 

Atès que l’art.19 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora dels residus, disposa que en relació als espais degradats i sòls 

contaminats, les actuacions de regeneració d’espais degradats han d’ésser ordenades per 

l’Ajuntament. Així mateix, es disposa que estan obligades a assumir el cost de les operacions 

de neteja i recuperació dels sòls contaminats i dels espais degradats i, si escau, a elaborar a 

càrrec seu els estudis d’investigació i anàlisi de risc necessaris per a determinar aquestes 

operacions: 

“Primer. Les causants de la contaminació, que han de respondre de manera solidària en el 

cas que es tracti de més d’una persona. 

Segon. Subsidiàriament a les anteriors, i per aquest ordre, les persones propietàries dels 

terrenys i les persones posseïdores, que han de respondre de manera solidària en el cas que 

es tracti de més d’una persona.” 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

1r. Ordenar a  la Sra. --------, per tal que procedeixin al compliment d’aquesta ordre,  en el 

termini de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:   

- Retirar els 4 pneumàtics abandonats.  

- Retirar les piles de terres, o bé, tractant-se de terres netes, escampar-les de forma que 

s’integrin amb l’orografia de l’entorn immediat.  

 

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 a la Sra. ----------, titulars de la parcel·la. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.29) Exp. 113/2016.- 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 21 d’octubre de 2016, es posa de 

manifest que a la parcel·la 714 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 714 ubicada a 

la Urbanització Llac del Cigne, de Caldes de Malavella, propietat de  --------, 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. 

   

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.30) Exp. 698/2016.- INFORME PROPOSTA  

 

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada a la Ctra. 

Llagostera, 210 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 

4421809DG8342S0001WH, 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 a la Ctra. Llagostera, 210, de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 26 d’octubre de 2016, el 

propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les 

mesures ordenades. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  ------, pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.                             

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.31) Exp. 419/2016.- 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,  

PROPOSTA 

 

Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 25 de maig de 2016, s’ha 

incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra els Srs. ---------, 

propietaris de la parcel·la 7 ubicada a  CAN SOLÀ GROS I, de Caldes de Malavella, a 

conseqüència del seu mal estat. 

 

Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 26 d’octubre de 2016, l’esmentada 

parcel·la presenta el següent mal estat de conservació: 



- S’ha desbrossat la vegetació herbàcia i estassat els matolls, però no s’han recollit les restes 

vegetals, que s’acumulen assecant-se en piles dins la parcel·la.  

- S’ha podat la vegetació que superava els límits de la parcel·la envaint la via pública.  

- No s’han retirat els residus sòlids urbans presents a la parcel·la.  

- La parcel·la no compleix les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

 

Atès que l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que les persones propietàries de tota classe de 

terrenys, construccions i instal·lacions, han de mantenir-les en bon estat de conservació i que 

els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, 

l’execució de les actuacions necessàries per a conservar-les en les condicions adequades. 

 

Atès que la titularitat del immoble correspon als Srs. ---------, i per tant, és la seva 

responsabilitat mantenir el terreny en les condicions adequades, sense perjudici que els 

treballs pugui fer-los a través de terceres persones. 

 

Atès que ha transcorregut el termini sense que l’interessat hagi presentat al·legacions a 

l’efecte. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

1r. Ordenar als Srs. ---------, per tal que procedeixin al compliment d’aquesta ordre,  en el 

termini de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:   

- Retirar les piles seques de restes vegetals que s’acumulen dins la parcel·la.  

- Retirar els residus sòlids urbans presents a la parcel·la: lona o sac, plàstics, cintes de vídeo, 

ampolles, ferros, etc.  

 

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 als Srs. ---------, titulars de la parcel·la. 

   

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.32) Exp. 537/2016.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada POL 20 

PARC. 03 VEÏNAT FRANCIAC de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 

17037A020000030000JU, 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 POL 20 PARC. 03 VEÏNAT FRANCIAC, de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 21 d’octubre de 2016, el 

propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les 

mesures ordenades. 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  -------, pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.                             

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.33) Exp. 423/2016.- 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,  

PROPOSTA 

 

Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 1 de juny de 2016, s’ha incoat 

expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra el Sr. ---------, propietari de 

la parcel·la 223 ubicada a  CAN SOLÀ GROS I, de Caldes de Malavella, a conseqüència del 

seu mal estat. 

 

Atès que segons informe del Tècnic municipal de data 26 d’octubre de 2016, l’esmentada 

parcel·la presenta el següent mal estat de conservació: 

-No s’ha desbrossat la vegetació herbàcia ni estassat els matolls.  

- No s’ha dut a terme cap tasca de poda  

-La parcel·la no compleix les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

Atès que l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que les persones propietàries de tota classe de 

terrenys, construccions i instal·lacions, han de mantenir-les en bon estat de conservació i que 

els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, 

l’execució de les actuacions necessàries per a conservar-les en les condicions adequades. 

 

Atès que la titularitat del immoble correspon al Sr. --------, i per tant, és la seva responsabilitat 

mantenir el terreny en les condicions adequades, sense perjudici que els treballs pugui fer-los 

a través de terceres persones. 

 

Atès que ha transcorregut el termini sense que l’interessat hagi presentat al·legacions a 

l’efecte. 



 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

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:   

 - 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. 

 

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. ----------, titular de la parcel·la. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.34) Exp. 425/2016.- INFORME PROPOSTA  

 

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN 

SOLÀ GROS I, 236 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 

3434412DG8333S0001MY, 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, 236, de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 26 d’octubre de 2016, el 

propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les 

mesures ordenades. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 



PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  ------, pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.       

                       

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.35)   Expedient núm.: 1144/2016 

Assumpte: Publicitat en paper, publicació edictes, subscripció paper el Punt Avui 

Procediment: Contracte menor de serveis subscripció el Punt avui, publicitat i publicació 

edictes 

 

INFORME PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Atesa la proposta de contracte presentada per l’empresa HERMES COMUNICACIONS SA, 

per prestar els serveis de publicitat del municipi de Caldes de Malavella, en els mitjans de 

comunicació d’aquest grup editorial, publicació d’edictes i subscripció de 3 exemplars del 

PUNT AVUI, per un preu total de 5.568,60 € de base, més 1.169,40 d’IVA (TOTAL: 

6.738,00 €). 

 

La oferta presentada inclou la següent prestació: 

- Publicitat en paper  

- Publicació de tots els edictes sense càrrec. 

- 3 Subscripcions del Punt Avui  

- 67.380 Impressions a les webs 

- 67 espots de 20 segons a El Punt Avui televisió 

- 18 minuts exclusius de televisió 

- 72 minuts compartits de televisió 

 

Considerant que el Punt Avui, és un dels mitjans de comunicació de la província de Girona de 

major difusió i que per tant qualsevol edicte, noticia o anunci  que es publiqui en aquests mitjà 

tindrà presencia per a tota la província. 

 

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 

públics, així com  les atribucions de la legislació de règim local es proposa a la Junta de 

Règim Local, l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.-  Adjudicar el contracte menor per la prestació del serveis que seguidament 

s’exposa a l’empresa HERMES COMUNICACIONS SL, per un import de  5.568,60 € de 

base, més 1.169,40 d’IVA (TOTAL: 6.738,00 €): 

 

La oferta presentada inclou la següent prestació: 

- Publicitat en paper  

- Publicació de tots els edictes sense càrrec. 

- 3 Subscripcions del Punt Avui  

- 67.380 Impressions a les webs 



- 67 espots de 20 segons a El Punt Avui televisió 

- 18 minuts exclusius de televisió 

- 72 minuts compartits de televisió 

 

SEGON.- Aprovar la despesa de 6.738,00 €  a càrrec de la partida pressupostària del vigent 

pressupost. 

 

TERCER.- L’import d’aquest contracte es facturarà de la següent manera: 

 

- Hermes girarà a la data de la signatura una factura de MIL-CINC-CENTS 

CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.552,80 €, IVA 

INCLÒS), en concepte de 3 subscripcions al PUNT AVUI.. 

- Hermes facturarà, a partir de la vigència d’aquest conveni, el dia 30 de cada més, 

la quantitat de QUATRE-CENTS TRANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS 

(432,00 €, IVA inclòs) en concepte de publicitat. 

- Hermes presentarà les factures de la següent manera: A la factura s’inclourà, a més 

de les dades i requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre 

, que aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, els extrems 

següents previstos en l’apartat segon de la disposició addicional trenta-tresena, així 

com en la normativa sobre facturació electrònica: 

 

a) Que el destinatari és l’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 

 

Al seu torn a la factura s’inclourà la referència AD 

 

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. 

 

4.36) L’Ajuntament de Caldes de Malavella va concórrer  a la concessió de subvencions per 

al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva de la Diputació de 

Girona al programa A4. de Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins  

d’esports individuals que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior, a 

petició de la Sra. ------- que actua en nom i representació de la Sra. ------- i de ------ que actua 

en nom i representació de --------. 

 

- -------  ha presentat a l’Ajuntament de Caldes de Malavella acreditació de despesa per import 

de 365,30 €.  

 

- ------- ha presentat a l’Ajuntament de Caldes de Malavella acreditació de despesa per import 

de 479,00 €.  

 



El programa municipal es concreta en la tramitació davant l’administració provincial de la 

sol·licitud dels interessats, i en transferir-los-hi l’ajut que per aquella els hi pugui ser atorgat. 

 

A fi i efecte d’acreditar aquest import a la subvenció  de la Diputació de Girona que es 

prengui raó de les factures presentades, es tramiti la documentació de justificació i  es 

procedirà a liquidar dit import en el  moment que la Diputació aboni la subvenció 

corresponent.  La despesa màxima que s’aprova per aquest projecte és de 609,42 €.   

 

 

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.   



 


