Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinari celebrada el dia 9 d'abril de
2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
EXPEDIENT 2018/2686. ACORD SOBRE USOS DE LA VIA PÚBLICA
Fets
1. El 8 de gener de 2018, la Junta de Portaveus va acordar realitzar una sèrie de reunions
per tal de consensuar una regulació sobre l’espai públic i quins usos se li podien donar,
en concret, es volien analitzar els actes o la col·locació de cartells o d’altres elements en
la via pública.

3. Per això es va voler buscar un acord de consens entre tots els grups, en que també es
tingui en compte no privar a ningú de la realització d’actes reivindicatius, de la defensa
dels moviments socials, i del respecte a la llibertat d’expressió; amb més raó, si s’escau,
donades les inusuals circumstàncies de l’actual situació política.
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2. La proposta d’acord parteix d’una iniciativa personal de l’Alcalde en què argumenta
que la situació ha arribat a un límit un tan insostenible, i que no es pot actuar
indiscriminadament i sistemàticament, embrutant la via pública, posant tot tipus
d’elements en tanques i espais, sense retirar-los, o fent actes sense permís, aprofitant
cert buit normatiu en la Ordenança de convivència i de l’ús dels espais públics de
Calafell, i que per això es busca aquesta precisió o concreció amb la present proposta
d’acord. Altrament, si aquests elements es mantenen com fins ara sense retirar, haurà
de ser l’Ajuntament qui ho faci per algun dels mitjans que tingui a l’abast.

4. Hi ha diferents aspectes que són part important en la materialització dels objectius
d’aquest consens: acordar sobre la temporalitat d’aquestes actuacions, demanar que
els partits o persones es responsabilitzin en la retirada d’aquests elements a l’espai
públic, aportar una justificació de l’actuació i incorporar la formalitat d’un termini
d’antelació en la realització de les sol·licituds i la posició favorable de la Junta de
Portaveus per a col·locació de cartells que sobrepassin més d’un dia de duració.

1. L’article 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que els municipis tenen competències pròpies en “estructura viària i

equipaments de la seva titularitat.”
2. Els apartats a) i e) de l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Llei Orgànica
6/2006, de 18 de juliol, disposen que els governs locals de Catalunya disposen en tot
cas competències pròpies en les següents matèries:
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“a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la
conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.”
“e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en
espais públics i en locals de concurrència pública. (...)”
3. El present acord es dicta davant un buit de regulació que existeix en la vigent
Ordenança de convivència i d’ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell,
publicada al BOPT número 62 de data 15 de març de 2006, ja que només preveu
autoritzacions per a “publicitat” en sentit comercial. En aquest sentit, l’article 37.4 de
la Ordenança estipula:

I, en concret, l’article 44 preceptua aquesta exclusió referida als períodes de
campanya electoral:
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“Per anunciar actes o opcions polítiques o sindicals en períodes de campanya
electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d'interès
públic, com fires, exposicions, competicions esportives de relleu o altres de similars,
l'Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat estàtica, tòtems.”
4. Encara que es refereixi a publicitat comercial, cal tenir en compte aquestes limitacions
de l’article 46 de la referida Ordenança:

“Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als
temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres
llocs anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària
que pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics
d'interès especial o que ocasioni molèsties als veïns.”
“Resten prohibides aquelles activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o
contingut siguin contràries a l'ordenament jurídic. Particularment, resta prohibida
tota forma de publicitat que atempti contra la dignitat de la persona.”
Per això, la col·locació dels cartells o altres elements de signe polític haurà de tenir
present aquestes prohibicions generals.
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“En tot cas, no s'entendran com a publicitat les activitats de difusió realitzades per
les administracions públiques, les associacions sense ànim de lucre o els partits
polítics, sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies. Particularment,
restarà exclosa de l'aplicació de les disposicions d'aquesta secció la publicitat
electoral.”
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 16
vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU,
2 dels membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb
3 vots en contra 2 dels membres del PPC i 1 del membre de C’s i amb 2 abstencions
dels membres de la CUP, de conformitat amb el dictament de la Comissió Informativa
de Transparència i Participació, adopta el següent acord:
1. Autoritzar la col·locació d’elements (cartells, pancartes, etc.) de signe polític o social a
l’espai públic, i la realització d’actes de reivindicació, distingint entre els que són per un
dia o els que són per més d’un dia; així:
a) Si el cartell o element és visible només per 1 dia, es podrà aprovar per decret
d’Alcaldia amb la corresponent petició o sol·licitud prèvia.

c) La celebració de l’acte reivindicatiu complirà les determinacions de qualsevol acte a
la via pública per a la seva autorització.
2. Els elements que es col·loquin a l’espai públic han d’estar relacionats amb un acte o
reivindicació que s’hagi de celebrar, i caldrà justificar-ho convenientment.
3. En tota petició s’hauran d’indicar les dades personals del/de la o dels/de les
responsables, de la col·locació dels cartells o altres elements al domini públic, o de la
realització de l’acte reivindicatiu, el/s qual/s vetllaran i donaran compte del normal i
correcte compliment de les condicions de la sol·licitud de la corresponent actuació; en
particular respondran de les mesures de seguretat dels elements de l’acte o cartells,
evitant en tot moment situacions de perill, respondran també de la seva retirada i altres
responsabilitats que se’n derivin, donant les corresponents explicacions davant de la
Corporació.
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b) Si el cartell o element és visible per 2 dies o més, es podrà aprovar per decret
d’Alcaldia amb el posicionament favorable de la Junta de Portaveus que es reuneixi
a l’efecte, amb la corresponent petició o sol·licitud prèvia.

5. Totes les peticions de col·locació de cartells o altres elements s’hauran de fer de forma
electrònica, en cas de persones jurídiques, amb una antelació de 7 dies naturals, i
dirigides a la Secretaria de la Corporació. En aquest supòsit de cartells, el silenci de
l’administració serà de signe positiu.
6. Les sessions de la Junta de Portaveus que se celebrin als efectes presents, seran
convocades per l’Alcalde, d’ofici o a petició d’algun dels portaveus dels grups
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4. Totes les peticions d’ús d’espais s’hauran de fer de forma electrònica, en cas de
persones jurídiques, amb una antelació de 7 dies naturals, i dirigides al Departament
de Via Pública.
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municipals. La manifestació i còmput del sentit del vot es realitzarà atenent al vot
ponderat de la representació de cada grup al Ple del Consistori. Aquest vot es podrà
manifestar pel portaveu del grup amb petició de forma escrita, degudament signada i
amb caràcter previ a la sessió de la Junta de Portaveus que correspongui, sense ser
necessari la presència física de cap membre del grup municipal.
7. En supòsits extraordinaris i urgents degudament justificats, es permetran els actes i/o
concentracions comunicats també de forma electrònica a l’Ajuntament, amb una
antelació mínima de 24 hores. Aquestes convocatòries hauran de respectar igualment
els requisits mínims d’ordre públic i de nomenament d’un/a responsable.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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