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Administració Local

2014-12565
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

L’Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 25 de setembre de 2014, va aprovar inicialment la 
modifi cació de l’article 52 de l’Ordenança municipal sobre circulació de vehicles. Aquest acord es va exposar al 
públic pel termini de trenta dies, durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l’acord ha 
esdevingut defi nitiu. Es transcriu tot seguit el text defi nitiu de l’Ordenança aprovat:

“TÍTOL TERCER

  MESURES CAUTELARS

CAPÍTOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

Art. 52. Encara que es trobin correctament estacionats, l’autoritat municipal pot retirar els vehicles de la via pública 
en les situacions següents:
1) Quan estiguin aparcats en llocs que estigui prevista la realització d’acte públic degudament autoritzat.
2) Quan estiguin estacionats en zones on es prevegi la realització de tasques de neteja, reparació o senyalització 
de la via pública.
3) En casos d’emergència.

L’Ajuntament ha d’advertir amb antelació de més 48 hores de les referides circumstàncies mitjançant la col·locació 
dels avisos necessaris.
En referència el paràgraf anterior, en les situacions 1) i 2) s’haurà de col·locar la corresponent senyalització 
excepcional, col·locada en lloc visible, amb la indicació de la prohibició i del temps de vigència de la mateixa. 
L’antelació sufi cient en aquests casos, haurà de ser de més de 48 hores anteriors al motiu que justifi ca la retirada. 
Els vehicles que passat el termini assenyalat continuessin estacionats a la zona afectada per la senyalització 
excepcional, seran retirats amb la grua municipal i traslladats al dipòsit municipal, el qual és posarà en Coneixement 
dels Seus Titulars.
En els casos d’emergència, s’adoptaran les mesures que les circumstàncies aconsellin, procedint a la retirada dels 
vehicles que l’autoritat consideri oportuns. Els esmentats trasllats no comportaran cap mena de Pagament, qualsevol 
que sigui el lloc on sigui traslladat el vehicle, a excepció d’aquells supòsits en què s’evidenciï una conducta conscient 
del conductor que deliberadament ignori els signes de limitacions de l’Estacionament i els advertiments fets.”

1. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Ofi cial de la Província, 
al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de que els interessats puguin presentar reclamacions i 
suggeriments.

2. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació 
defi nitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a defi nitiu més la part modifi cada de l’Ordenança s’han de publicar 
al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Ofi cial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.

3. En el supòsit de considerar-se aprovada defi nitivament, per manca de reclamacions, l’acord d’aprovació 
defi nitiva i la còpia íntegra i fefaent del text defi nitiu aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació defi nitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap 
requeriment.

4. Notifi car aquest acord a la Policia Local i al Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Calafell.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualifi cat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.

La secretària accidental, Àgueda Subirana Àlvarez.
Calafell, 27 de novembre de 2014.


