
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2017/31JGL2017/31JGL2017/31JGL2017/31    

A Calafell, en data 24 de juliol de 2017, es reuneixen els membres del/de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits pel secretari de la corporació senyor Alexandre Pallarès Cervilla, amb l'objecte de 
celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    
ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
JOSEP PARERA RIBELL 
HELENA RUBIO PÉREZ 
TERESA GONZALEZ SANTIAGO 

AAAALLLLTTTTRRRREEEESSSS    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    

MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
LLUÏSA LASTRA FLORES 
JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA ÁLVAREZ 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
MIREIA AYATS ESCARRÉ 

I a les 09:30, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 

1111....----        AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    AAAACCCCTTTTAAAA    

1111....1111....    JJJJGGGGLLLL2222000011117777////22229999    oooorrrrddddiiiinnnnaaaarrrriiii    11110000////00007777////2222000011117777    

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’acta 29 de 10 de juliol de 2017. 

2222....1111....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    SSSSEEEECCCCRRRREEEETTTTAAAARRRRIIIIAAAA 

2222....1111....1111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    55555555////2222000011117777    ----    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSS    DDDDEEEE    RRRREEEEPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAATTTT    PPPPEEEERRRR    LLLL’’’’EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA    
CCCCOOOOMMMMAAAARRRRCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    SSSSEEEERRRRVVVVEEEEIIIISSSS    MMMMEEEEDDDDIIIIAAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTAAAALLLLSSSS    DDDDEEEELLLL    BBBBAAAAIIIIXXXX    PPPPEEEENNNNEEEEDDDDÉÉÉÉSSSS    ((((EEEENNNN    EEEENNNNDDDDAAAAVVVVAAAANNNNTTTT    EEEECCCCOOOOBBBBPPPP))))    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    
LLLL’’’’AAAACCCCOOOORRRRDDDD    DDDDEEEE    JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNN    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    DDDDAAAATTTTAAAA    22227777    DDDDEEEE    MMMMAAAARRRRÇÇÇÇ    DDDDEEEE    2222000011117777    ((((RRRRPPPP    6666////11115555))))....       

AAAAnnnntttteeeecccceeeeddddeeeennnnttttssss    ddddeeee    ffffeeeetttt     

1. En data, 22 de maig de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE), 
17.250, la senyora E. G. H., va presentar sol·licitud posant en coneixement de l’Ajuntament els 
següents fets: danys materials soferts al rètol de publicitat del seu local, situat al carrer Llobregat, a 
l’alçada del número 10, a Segur de Calafell provocats per camió que realitzava la retirada de 
contenidors de brossa, en data 2 de maig de 2014; donant lloc a l’inicio de l’expedient de 
responsabilitat patrimonial 55/2017-RP 06/15, sol·licitant el reconeixement del dret a una 
indemnització per la senyora Esther González Heredia per la lesió soferta en els seus béns o drets com a 
conseqüència de la prestació del servei de recollida de residus municipals.



2. S’han realitzat tots els actes d’instrucció que són necessaris per a la determinació, coneixement 
i comprovació de les dades, en virtut de les quals es procedirà a realitzar la proposta de resolució, 
havent-se practicat les corresponents proves.

3. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 27 de març de 2017, adoptà, entre altres, l’acord 
de resolució de l’expedient de reclamació patrimonial 55/2017-RP 06/15 que va acordar declarar 
responsable dels possibles danys causats a la sol·licitant a l’empresa que realitzava el servei de recollida 
de residus municipals: EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, amb 
CIF: B-43636729, 

4. El dia 6 d’abril de 2017, amb RGE 15.376, el senyor J. P. C., en representació de l’empresa 
ECOPB, amb CIF B43636729, presentà recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 27 de març de 2017, amb les següents al·legacions: 
a) Que la maniobra del conductor del camió implicat era la reiterada i habitual des de fa un temps.
b) Que la responsabilitat en la causa pot donar-se per negligència del conductor o per l’alçada del
cablejat.
c i d) Que als documents policials i en els aportats per la sol·licitant no s’ha tingut en compte l’alçada
del cablejat de telefonia i elèctrics.
e) Que s’ha obviat el dret al tràmit d’audiència.

5. Rebuts l’ informe emès per l’enginyer tècnic en data 18 de maig de 2017 i obrint-se el període
d’audiència, formalitzat en data 12 de juny de 2017, amb RGS 4.901, no s’han presentat al·legacions.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics    

1. Pel que fa a la normativa aplicable al recurs de reposició, l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), estableix que contra els actes i acords de les
Entitats Locals que posin fi a la via administrativa, els interessats podran exercir les accions que
procedeixin davant la jurisdicció competent, podent no obstant això interposar amb caràcter previ i
potestatiu recurs de reposició. Afegeix l’apartat 2.a) del mateix article que posen fi a la via
administrativa, les resolucions del Ple, els Alcaldes i les Juntes de Govern, llevat dels casos excepcionals
en què una llei sectorial requereixi l’aprovació ulterior de l’Administració de l’Estat o de la Comunitat
Autònoma, o quan procedeixi recurs davant aquestes en els supòsits de l’article 27.4 LRBRL, en la seva
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL).

_2. Són d’aplicació els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic -LRSJP- i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques -LPACAP-. 

3. L’article 21 de la Llei 39/3015, d’1 d’octubre, de LPAPAC determina l’obligació de resoldre
expressament els procediments administratius. I en els seus articles 123 i 124 regula el recurs de
reposició establint en el primer d’ells que els actes administratius que posin fi a la via administrativa
podran ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat o ser
impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

_4. En termes semblants l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment 
de les Administracions Públiques de Catalunya (LPC), estableix que contra els actes que posen fi a la via 
administrativa les persones interessades poden interposar el recurs potestatiu de reposició davant el 
mateix òrgan que els ha dictat o impugnar-los directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu en els termes que estableix la legislació bàsica. 



5. El recurs de reposició podrà interposar-se, pels interessats contra les resolucions i contra els actes de
tràmit que decideixin directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims; i
podran fonamentar-se en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48
de la LPAPAC.
_
6. En aplicació de l’article 118 de la LPAPAC haurà de donar-se audiència als interessats, en un termini
no inferior a deu dies ni superior a quinze, per tal que formulin les al·legacions i presentin els
documents i justificants que estimin procedents, només quan hagin de tenir-se en compte nous fets o
documents no recollits a l’expedient originari; a aquests efectes no es tindran en compte en la
resolució els fets, documents o al·legacions del recurrent, que haguessin pogut aportar-se en el tràmit
d’al·legacions, ni tindran el caràcter de documents nous el recurs, els informes, ni les propostes per
resoldre’l, i tampoc els documents que els interessats hagin aportat a l’expedient abans de recaure la
resolució impugnada. En el cas que haguessin altres interessats se’ls donarà, en tot cas, trasllat del
recurs per tal que en el termini esmentat, al·leguin quant estimin procedent.

7. L’article 214 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refòs de la llei de Contractes del Sector
Públic.

8. Segons l’article 124 de la LPAPAC, contra l’acord que resolgui el recurs potestatiu de reposició no
podrà interposar-se de nou el recurs esmentat (Si podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu amb seu a la capital de la província (o davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, segons l’acte que s’hagi recorregut), en el termini de dos mesos,
comptats a partir de la notificació, de conformitat amb allò establert als articles 8, 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Sense perjudici que
els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

9. Que en relació amb les al·legacions presentades pel concessionari en el seu recurs de reposició
i referides en els antecedents fàctics del present informe es realitzen les consideracions jurídiques
següents:
• La pròpia mercantil manifesta que la causa dels danys pot ser la negligència del conductor del
vehicle o per estar el cablejat a alçada inferior a la que hauria d’estar.
• Él conductor del vehicle va emetre un part intern en el què manifestava que “al buidar els
contenidors, es va enganxar amb el cablejat telefònic”.
• A l’acta d’informe d’accidents 46/14 consta que el cable aeri abasteix al local comercial de
telefonia i subministrament elèctric.
• Al mateix document policial consta declaració del conductor del vehicle manifestant que no va
veure el cabeljat a l’iniciar la maniobra de retirada dels contenidors.
• Segons la normativa vigent en matèria de responsabiitat civil davant de tercers, el
concessionari d’un contracte de gestió de serveis públics, en aquest cas ECOBP, té l’obligació
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte.
• En data 12 de juny de 2017, amb RGS 4.901, es complimenta el tràmit d’audiència, adjuntant
l’ informe emès per l’enginyer tècnic en data 18 de maig de 2017.

10. De l’informe emès per l’enginyer tècnic en data 18 de maig es desprèn  que:
• El cablejat aeri es va malmetre com a conseqüència de la maniobra realitzada pel condcutor
del camió de les escombreries en data 2 de maig de 2014.
• És un cable de telefonia, de titularitat de la companyia corresponent.
• El traçat del cablejat en el tram on es va produir l’incidència, no envaeix en cap punt la calçada
de circulació dels vehicles.



11. D’acord l’informe tècnic del què es desprèn que va ser responsabiiltat del conductor del camió del
servei de la concessionària, es deriva la possibilitat de repetició a l’empresa EMPRESA COMARCAL DE
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, una vegada indemnitzada la perjudicada.

12. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 13 de juliol de 2017.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 

1. Reconèixer a la senyora E. G. H., el dre a rebre una indemnització per la lesió soferta en els 
seus béns o drets com a conseqüència de maniobra de circulació realitzada pel conductor del 
camió que realitzava la retirada de contenidors de brossa, en data 2 de maig de 2014 i els danys 
del qual han estat els següents: rètol de publicitat del seu local, situat al carrer Llobregat, a l’alçada 
del número 10, a Segur de Calafell, haven testat confirmada la relació entre el servei de recollida de 
residus municipals i les lesions produïdes.

2. La quantitat a la que ascendeix la indemnització és de set-cents cinquanta euros amb vuitanta-un 
cèntims d’euro (750,81 €) que serà pagada per l’ajuntament de Calafell. El sistema que s’ha 
utilitzat per avaluar-la és l’aportació de la factura de reparació.

3. Declarar oberta l’acció de repetició a la concessionària EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS pels danys materials soferts al rètol de publicitat del seu local, 
situat al carrer Llobregat, a l’alçada del número 10, a Segur de Calafell.

4. Notificar aquesta resolució a la part reclamant    i a la concessionària EMPRESA COMARCAL DE 
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS.

5. Atorgar els recursos procedents. 

2222....1111....2222....    DDDDOOOONNNNAAAARRRR    CCCCOOOOMMMMPPPPTTTTEEEE    DDDDEEEE    LLLL''''IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMEEEE    EEEEMMMMÈÈÈÈSSSS    PPPPEEEERRRR    LLLL''''AAAARRRRXXXXIIIIVVVVEEEERRRR    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    EEEENNNN    RRRREEEELLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    
LLLL''''EEEELLLLIIIIMMMMIIIINNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    FFFFOOOONNNNSSSS    DDDDEEEE    LLLL''''AAAAJJJJUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    PPPPEEEERRRR    TTTTAAAALLLL    DDDDEEEE    GGGGAAAARRRRAAAANNNNTTTTIIIIRRRR    EEEELLLL    
FFFFUUUUNNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEELLLL    SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAA    DDDDEEEE    GGGGEEEESSSSTTTTIIIIÓÓÓÓ    DDDDOOOOCCCCUUUUMMMMEEEENNNNTTTTAAAALLLL       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Donar compte de l’Informe emès per l’Arxiver Municipal en relació amb l’eliminació de documentació 
del fons de l’Ajuntament de Calafell per tal de garantir el funcionament del Sistema de Gestió 
Documental. 

FFFFeeeettttssss     

1. En data 7 de juliol de 2017, l’Arxiver municipal, senyor A. A. G. ha emès informe amb el 
contingut següent:

“IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    5555888800004444////2222000011117777    
Informe de necessitat de procedir a l’eliminació de documentació del fons de l’Ajuntamentde Calafell 
per tal de garantir el funcionament del Sistema de Gestió Documental. 



FetsFetsFetsFets    

1. En data 15 de maig es va realitzar la comunicació prèvia d’eliminació, a la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental, d’aquelles sèries documentals que ho requereix la legislació. En 
data 15 de maig de 2017 van emetre comunicació favorable. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, un cop conclosa la 
fase activa i semiactiva, s’han d’aplicar als documents públics la normativa d’avaluació que determina 
la conservació (pel seu valor cultural, informatiu o jurídic) o la seva   eliminació seguint els 
procediments establerts per la legislació vigent. 

2. S’han realitzat els requeriments que estableix l’article 11 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre 
accés, avaluació i tria documental, quan a l’aplicació d’una taula d’avaluació i accés (TAAD) per 
procedir a l’eliminació de la documentació que a continuació es detalla: 

Núm. actaNúm. actaNúm. actaNúm. acta    Títol de la sèrie documentalTítol de la sèrie documentalTítol de la sèrie documentalTítol de la sèrie documental    Dates extremesDates extremesDates extremesDates extremes    VolVolVolVolum um um um 
(m.l.)(m.l.)(m.l.)(m.l.)    

VolumVolumVolumVolum    
(capses)(capses)(capses)(capses)    

01/2017*  Còpies, fotocòpies i material de treball Departament
Policia Local1987 

1987-2014 57,9 m.l.  579 U.I. 

02/2017 Expedients de retirada de vehicles de 
la grua municipal    

1996-2011    3,0 m.l.    30 U.I. 

03/2017 Expedients de comunicats d’accidents 
de circulació de vehicles municipals    

2006-2014    3,1 m.l.    31 U.I. 

04/2017 Documents de control i informació de 
l’activitat diària desenvolupada per la 
policia local en la via pública    

2004-2014    7,0 m.l.    70 U.I. 

05/2017* Còpies, fotocòpies i material de treball 
de Departament Secretaria    

1991-2002    2,7 m.l.    27 U.I. 

06/2017* Còpies, fotocòpies i material de treball 
Departament d’Esports    

1999-2005    9,5 m.l.    95 U.I. 

07/2017 Anuncis i edictes exposats al tauler 
d’anuncis 

2013-2014 0,7 m.l. 7 U.I. 

08/2017 Certificats d’empadronament 2014-2015 0,9 m.l. 9 U.I. 

09/2017 Volants d’empadronament  2014-2015 1,5 m.l. 15 U.I. 

• Es tracta de còpies, duplicats, material de treball, esborranys i que no cal notificar a la CNAATD però 
que igualment segueix el procediment de destrucció confidencial perquè pot contenir dades personals 
subjectes a protecció. 

ConclusióConclusióConclusióConclusió    

Informo a la Junta de Govern local que: 

1. Properament es procedirà a l’eliminació confidencial de la documentació que s’ha detallat 
anteriorment.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents
2. Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
3. Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

1. Quedar assabentats del contingut de l’informe emès per l’Arxiver municipal en relació amb
l’eliminació de la documentació del fons de l’Ajuntament.

2. Donar compte d’aquest acord a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.

3. Notificar el present acord al departament de Gestió Documental de l’Ajuntament de Calafell

2.2. SERV. 2.2. SERV. 2.2. SERV. 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ECONÒMICS I URBANÍSTICS ECONÒMICS I URBANÍSTICS ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. DONAR COMPTE SENTÈNCIA 152/2017 DEL PROCEDIMENT 246/2016DONAR COMPTE SENTÈNCIA 152/2017 DEL PROCEDIMENT 246/2016DONAR COMPTE SENTÈNCIA 152/2017 DEL PROCEDIMENT 246/2016DONAR COMPTE SENTÈNCIA 152/2017 DEL PROCEDIMENT 246/2016 

DONAR COMPTE DONAR COMPTE DONAR COMPTE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 152/2017  DE DATA 26 DE JUNY DE 2017, DEL JUTJAT DE LA SENTÈNCIA 152/2017  DE DATA 26 DE JUNY DE 2017, DEL JUTJAT DE LA SENTÈNCIA 152/2017  DE DATA 26 DE JUNY DE 2017, DEL JUTJAT DE LA SENTÈNCIA 152/2017  DE DATA 26 DE JUNY DE 2017, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
246/2016.246/2016.246/2016.246/2016.    

xpedient 214/2017 

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 152/2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en

referència al Procediment Abreujat 246/2016 interposat per Rosalia García Barreira.

2. La part resolutiva de la Sentència literalment transcrit diu:

“Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso- administrativo. Se imponen las 
costas al actor, con el límite de 100 euros, IVA incluido.” 

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret 

1. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació genèrica

d’atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l’ assabentat i l’ordre de compliment de les

resolucions judicials dictades en procediments judicials.



La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - CONTRACTACIÓ i per unanimitat acorda: 

1. Quedar assabentats de la Sentència 152/2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Tarragona, en referència al procediment abreujat 246/2016 interposat per R. G. B.

2. Notificar al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona. 

2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL•LEGACIONS I ORDENACIÓ DE RESTAURACIÓ PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL•LEGACIONS I ORDENACIÓ DE RESTAURACIÓ PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL•LEGACIONS I ORDENACIÓ DE RESTAURACIÓ PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL•LEGACIONS I ORDENACIÓ DE RESTAURACIÓ 
LEGALITATLEGALITATLEGALITATLEGALITAT       

Identificació:Identificació:Identificació:Identificació:    
Expedient:Expedient:Expedient:Expedient:    
Titular:Titular:Titular:Titular:        
Emplaçament:Emplaçament:Emplaçament:Emplaçament:    

Restauració de la legalitat 
111166664444////11117777    
FARA ESTILISTAS Y PELUQUEROS 2001, S.L. 
C. Lluís Companys de Segur de Calafell

FetsFetsFetsFets    

1. En data 13 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local (JGL) de l’Ajuntament de Calafell va
incoar contra FARA ESTILISTAS Y PELUQUEROS 2001, S.L expedient de restauració de la legalitat
urbanística per l’execució d’obres sense llicència, essent manifestament il·legalitzables, consistents en:

• Construcció d’un cobert en planta baixa d’estructura metàl·lica, tancaments practicables 
d’alumini i coberta de planxes de policarbonat transparent, de superfície aproximada de 4x3 m (12 
m2), en el pati davanter de la finca. 

2. L’ esmentat acord de JGL de 13 de febrer de 2017, va ésser notificat a l’interessat el 1 de març 
de 2017.

3. En data 14 de març de 2017, el Sr. R. M. C. en representació de la societat FARA ESTILISTAS 
Y PELUQUEROS 2001, S.L. ha presentat escrit d’al·legacions demanant una solució al problema 
per no tenir que desmuntar la construcció.

4. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Calafell, da data 22 
de juny de 2017 i que s’adjunta com document nº 1,,,,    mitjançant el qual proposa: 

• “Desmuntatge i retirada de la totalitat del cobert realitzat”. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb el que disposa l’article 119 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), 
si les obres o les actuacions són manifestament il·legals o si el títol administratiu habilitant es denega 
perquè al seu atorgament seria contrari a les prescripcions de l’ordenament urbanístic l’òrgan 
competent mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d’ordenar a la interessada, al seu 
càrrec, l’adopció de les mesures de restauració de la legalitat i ordre jurídic vulnerat, previstes a l’article 



120 del RPLU, en el termini d’un (1) mes, entre d’altres d’escaients, l’enderroc de les obres i la 
d’impedir definitivament el usos a que podia donar lloc. 

D’acord amb l’article 125.1 del RPLU, les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en 
els procediments corresponents són executives des de que es dicten. 

D’acord amb l’article 125.2 i 126 del RPLU, dintre del mes següent al finiment del termini d’execució 
voluntària establert en una ordre de restauració sense que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan 
competent ha de decidir si, ateses les circumstàncies concurrents, estableix un nou termini per a 
l’execució voluntària i íntegra de l’ordre dictada o escau la seva execució forçosa pels mitjans 
d’execució subsidiària o multa coercitiva. 

D’acord amb l’article 123 RLU, en qualsevol moment anterior a l’execució forçosa d’una mesura de 
restauració adoptada o que es pugui adoptar, la persona obligada pot instar-ne l’execució voluntària 
mitjançant la presentació d’un programa de restauració en el qual s’ha de fixar justificadament el 
terminin necessari i suficient per executar-la i haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda: 

1111.... DDDDeeeesssseeeessssttttiiiimmmmaaaarrrr l’escrit d’al·legacions, presentat en data 14 de març de 2017, (RGE 2017/8251) 
pel Sr. R. M. C., en representació de la societat FARA ESTILISTAS Y PELUQUEROS 2001, S.L.

2222.... OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr a la societat FARA ESTILISTAS Y PELUQUEROS 2001, S.L. propietària de la finca al C. 
Lluís Companys de Segur de Calafell, per que en el termini d’un mes, comptat des de la notificació 
d’aquesta resolució, temps que s’estima suficient pel seu compliment, executi les següents 
actuacions:

• “Desmuntatge i retirada de la totalitat del cobert realitzat”. 

3.3.3.3. Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà executar-la
subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, reiterades en el
temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta Resolució, l’import de les quals
pot arribar fins als 3.000 euros.

4.4.4.4. Notificar la present resolució a les persones interessades.

5.5.5.5. Manifestar a l’interessat que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 i
117 LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador
des de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i de l’article 25 LJCA, davant del
jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti
resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6
mesos següents, d’acord amb l’article 46 LJCA.



2222....3333....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE        DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    LLLLAAAA    SSSSOOOOLLLL....LLLLIIIICCCCIIIITTTTUUUUDDDD    DDDDEEEE    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’AAAAVVVVAAAALLLL    AAAA    LLLL’’’’EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA    
PPPPRRRROOOOMMMMOOOOTTTTOOOORRRRAAAA    DDDDEEEE    ““““LLLLAAAASSSS    VVVVIIIILLLLLLLLAAAASSSS””””    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT,,,,    SSSSLLLL           

FFFFeeeettttssss     

En data 25 de maig de 2017 (RE 17.925/2017, 26 de maig de 2017), per correu administratiu, el Sr. 
E. F. R., en nom i representació de l’empresa Promotora de las Villas de Segur de Dalt, S.L., absorbida 
per l’empresa Inmobiliaria y Proyectos, S.L., va sol·licitar la devolució de l’aval bancari núm. 549087 de 
l’entitat BANCAJA per un import de 225.933.- euros que va dipositar, la seu dia, en concepte de fiança 
del 12% del valor de les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector de Segur de Dalt “Les Villes”.

La empresa Promotora de las Villas de Segur de Dalt, S.L. va ser la promotora del Pla Parcial del Sector 
Segur de Dalt “Les Villes“, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona, el 7 de setembre de 2007, i publicat al DOGC, el 18 de maig de 2007, d’acord amb el 
vigent - en aquell moment - Pla General d’Ordenació del Municipi (PGOU) de 1989. D’acord amb la 
normativa urbanística, com a requisit previ a la publicació i a la seva executivitat, el Promotor va 
constituir i dipositar l’aval esmentat. 

El 24 de gener de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar 
definitivament el vigent Pla Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (POUM), publicat al DOGC de 
24 d’octubre de 2011. En el seu Volum 6 - Annex Normatiu es troba la fitxa Pla Parcial en execució (PP 
en execució) 7. Les Villes d’aquest àmbit d’actuació actuació en la que es disposa com objectiu el 
següent: 

“Objectiu: Acabar de desenvolupar l’àmbit de planejament previst en el planejament anterior e 
introduir les modificacions necessàries en el Pla parcial per tal de fer efectives les reserves d’habitatge 
protegit determinades per aquest POUM en aquest sector. Usos permesos: D’acord amb el que indica el 
Pla parcial urbanístic de les Villes aprovat definitivament el 7 de setembre de 2006 i publicat el 8 de maig 
de 2007 al DOGC. Condicions específiques d’ordenació: (...) D’acord al que indica el Pla parcial 
urbanístic de las Villes aprovat definitivament el 7 de setembre de 2006 i publicat el 8 de maig de 
2007 al DOGC, que s’haurà de modificar per tal d’incorporar la reserva d’habitatge protegit.” 

Vist l’informe emès per l’Arquitecte Director de Departament d’Urbanisme, de 14 de juny de 2017, 
que s’adjunta com Document Núm. 1, pel que proposa desestimar la sol·licitud de la interessada atès 
que el vigent POUM de Calafell considera el PPU “Les Villes” com un sector “en execució”, per tant, 
amb el planejament derivat vigent, que no es altre que el Pla Parcial aprovat per la CTUCT, el 7 de 
setembre de 2006.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Pla Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (POUM), en concret, la fitxa del PPU en execució 7. Les 
Villes del Volum 6 -Annex Normatiu. 

Articles 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 



Articles 136.2 i 161Decret 305/2006, de 18 de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Vist el Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció del següent acord: 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda: 

1111....---- Desestimar la sol·licitud de l’empresa Promotora de las Villas de Segur de Dalt, SL, devolució del 
aval núm. 549087 de l’entitat bancària BANCAJA atès que el Sector PPU Les Villes actualment es troba 
en execució, d’acord amb el que disposa la fitxa 7.Les Villes del Volum 6 – Annex Normatiu del vigent 
POUM de Calafell.   

2222....---- Notificar a la interessada la present resolució. 

3333....---- Advertir a la interessada que si vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

2222....3333....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAACCCCOOOORRRRDDDD    JJJJGGGGLLLL    DDDDEEEE    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAAVVVVAAAALLLLSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUUNNNNIIIITTTTAAAATTTT    AAAACCCCTTTTUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    6666CCCC2222    DDDDEEEE    
MMMMAAAASSSS    MMMMEEEELLLL       

FFFFEEEETTTTSSSS    

En data 19 de juny de 2017, el Sr. Santiago Vicente Ausina, en nom i representació de l’entitat 
CABOEL, SL, va sol·licitar la devolució dels avals bancaris que tot seguit es relacionen i que, al seu dia, 
va dipositar en l’Ajuntament de Calafell en concepte de fiança de l’execució de les obres 
d’infraestructura viària corresponents a la Modificació puntual del PGOU de l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació 6C2 de la urbanització de Mas Mel: 

- Aval de La Caixa núm. de registre 9340-03-0160234-79, de 20 de febrer de 1997, per un
import de 6.000.000 ptes.

- Aval de La Caixa núm. de registre 9340-03-0171632-17, de 21 de juliol de 1997, per un
import de 1.639.950 ptes.

L’Ajuntament de Calafell va acordar la recepció de les obres d’urbanització de la UA 6C2 Mas Mel i, a 
partir del dia 1 d’abril de 1999, moment en que va ser aprovar la escriptura de constitució de l’Entitat 
Urbanística de Conservació (EUC) de la Unitat d’Actuació 6 C-2 de Mas Mel, els propietaris es van fer 
càrrec del manteniment de la urbanització del sector. 

El 25 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Calafell i la Entitat Urbanística de Conservació de la UA 6C2 
(ECU) Mas Mel van signar el conveni urbanístic que va establir les actuacions que s’havien de realitzar 
per part de la EUC per poder realitzar la entrega de la urbanització a l’Ajuntament en el degut estat de 
conservació i procedir a la dissolució d’aquesta entitat. 



D’acord amb aquest conveni, l’Ajuntament va redactar el projecte de les obres a realitzar, el va aprovar 
i el va entregar a l’ EUC per que procedís a realitzar les obres. Una vegada realitzades les obres per 
l’EUC, amb la direcció facultativa dels tècnics municipals, el passat dia 11 de maig de 2017, la Direcció 
facultativa dels tècnics de l’Ajuntament, els membres de la EUC i l’empresa constructora van signar 
acta de recepció provisional de les obres. 

El dia 26 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la dissolució de l’EUC de la Unitat 
d’Actuació 6 C-2 de la Urbanització de Mas Mel de Calafell i la seva entrega a l’Ajuntament amb 
l’assumpció del seu manteniment. 

En data 5 de juliol de 2017, l’Arquitecte Director del Departament d’Urbanisme ha emès l’informe que 
consta a l’expedient pel que proposa retornar als avals bans esmenats a l’empresa CABOEL, SL.  

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    

Articles 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

Articles 136.2 i 161Decret 305/2006, de 18 de juliol,  pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda: 

1.1.1.1.---- Retornar a l’empresa CABOEL, SL, els avals bancaris que tot seguit es relacionen, dipositats en 
aquest Ajuntament en concepte de fiança per l’execució de les obres d’infraestructura viària 
corresponents a la Modificació puntual del PGOU de l’àmbit de la Unitat d’Actuació 6C2 Mas Mel: 
- Aval de La Caixa núm. de registre 9340-03-0160234-79, de 20 de febrer de 1997, per un
import de 6.000.000 ptes.
- Aval de La Caixa núm. de registre 9340-03-0171632-17, de 21 de juliol de 1997, per un
import de 1.639.950 ptes.

2.2.2.2.---- Notificar a la interessada la present resolució. 

3.3.3.3.----  Advertir a la interessada que si vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT AL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT AL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT AL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT AL 
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2746/2017, DE 28 DE JUNY DE 2017, DE CONTRACTACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2746/2017, DE 28 DE JUNY DE 2017, DE CONTRACTACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2746/2017, DE 28 DE JUNY DE 2017, DE CONTRACTACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2746/2017, DE 28 DE JUNY DE 2017, DE CONTRACTACIÓ 
LABORAL, PER UNALABORAL, PER UNALABORAL, PER UNALABORAL, PER UNA    DURADA DE DOS MESOS, DE DOS INFORMADORS TURÍSTICS.DURADA DE DOS MESOS, DE DOS INFORMADORS TURÍSTICS.DURADA DE DOS MESOS, DE DOS INFORMADORS TURÍSTICS.DURADA DE DOS MESOS, DE DOS INFORMADORS TURÍSTICS.    



FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de juny de 2017, per Decret d’Alcaldia núm. 2746/2017, es va resoldre, contractar 
laboralment a la senyora M. S. O. i al senyor D. S., en la modalitat de contracte eventual per 
circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 1 de juliol i fins el 
dia 31 d’agost de 2016, ambdós inclosos, com a informadors turístics, amb dependència del 
Departament de Turisme amb aquest detall: 

Al Resolc número 5, diu: 

 “5. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a informadores turístiques, grup C2, 
complement de destí 13, més la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin, següents: 

2. Atès que s’ha detectat un error en l’import del complement de destí, ja que on diu “

, ha de dir ” 

 correspon la seva rectificació que quedaria de la següent manera: 

- Resolc número 5:

“5. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a informadores turístiques, grup C2, 
complement de destí 13, més la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin, següents: 

Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i 
Diego SanchezDiego SanchezDiego SanchezDiego Sanchez    

Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    

JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € C01/4320/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 308,07 € C01/4320/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 444,01 € C01/4320/1300200 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

1.357,33 € 

PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    99,96 € C01/4320/1300000 
PP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. Destí    51,35 € C01/4320/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,00 € C01/4320/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    518,31 € C01/4320/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses 
pagues extres)    

 2.100,95€ “ 

C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 308,07 € C01/4320/1300200 “ 

C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 285,36 € C01/4320/1300200 “ 



3. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 305/2017/RH/CG, de data 14
de juliol de 2017, que queda unit a l’expedient.

4. Atès que aquesta modificació no suposa increment de consignació pressupostària.

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    

1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, sobre rectificació d’errors materials.

2. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

3. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria delegada
comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda: 

1. Rectificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2746/2017, de 28 de juny de 2017, en el sentit que la 
contractació de la senyora M. S. O. i del senyor D. S., on diu a la taula “Complement de 
destí: 308,07€” ha de dir ”Complement de destí: 285,36€”, amb el detall descrit a la part expositiva 
d’aquesta resolució, i les retribucions a abonar als esmentats empleats són:

Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i 
Diego SanchezDiego SanchezDiego SanchezDiego Sanchez    

Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    

JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € C01/4320/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 285,36 € C01/4320/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 444,01 € C01/4320/1300200 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

1.334,62 € 

PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    99,96 € C01/4320/1300000 
PP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. Destí    51,35 € C01/4320/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,00 € C01/4320/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    518,31 € C01/4320/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses 
pagues extres)    

 2004,98 € “ 



2. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments de Turisme, Recursos
Humans, i d’Intervenció i Tresoreria, i informar al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals i a la a la
gestoria que porta els assumptes de personal pel seu coneixement a efectes escaients.

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 
EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURSSELECTIU, MITJANÇANT CONCURSSELECTIU, MITJANÇANT CONCURSSELECTIU, MITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ LLIURE,  PER OPOSICIÓ LLIURE,  PER OPOSICIÓ LLIURE,  PER OPOSICIÓ LLIURE,  PER 
A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN/A COORDINADOR/A ESTIU/VA SOCIAL, A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN/A COORDINADOR/A ESTIU/VA SOCIAL, A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN/A COORDINADOR/A ESTIU/VA SOCIAL, A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN/A COORDINADOR/A ESTIU/VA SOCIAL, 
AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.       

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE,  PER A LA 
CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN/A COORDINADOR/A ESTIU/VA SOCIAL, AMB 
ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 29 de maig de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases
que regiran la selecció per a la contractació, en règim d’interinitat, d’un/a coordinador/a estiu/va social,
amb adscripció al Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell, i creació d’una borsa
de treball.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7386, de data 8 de juny de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 121, de data
23 de juny de 2017, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la presentació de
sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. Dins de l’esmentat termini, que va finalitzar el 13 de juliol de 2017, han estat presentades set
(7) sol·licituds.

Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i Marina Saura Olivella i 
Diego SanchezDiego SanchezDiego SanchezDiego Sanchez    

Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    

JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    605,25 € C01/4320/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 285,36 € C01/4320/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 444,01 € C01/4320/1300200 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

1.334,62 € 

PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    99,96 € C01/4320/1300000 
PP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. DestíPP Extra C. Destí    51,35 € C01/4320/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    74,00 € C01/4320/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    518,31 € C01/4320/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses 
pagues extres)    

 2004,98 € “ 



4. El 19 de juliol de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 307/2017/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

3. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

4. Articles 55.a) i 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal
al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius s’han d’iniciar mitjançant
convocatòria pública.

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.

6. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, pel que fa als contractes d’interinitat.

7. Article 9 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

9. Article 20.Uno de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any
2016.

10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

11. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

12. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria delegada
comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda: 

1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació, en règim d’interinitat, d’un/a coordinador/a



estiu/va social, amb adscripció al Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell, i 
creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució. 

2. Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants  d’admesos i exclosos es
publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta Corporació, i els tres últims números
del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.

3. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o
superior, resten obligats a la realització de l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de la
fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 4, i els exempts de
realitzar-la són els relacionats a l’Annex 3 d’aquesta resolució.

4. Manifestar que els/les aspirants admesos que no tenen la nacionalitat espanyola o no han cursat
els seus estudis primaris en territori espanyol resten obligats a la realització d’una prova per demostra
un coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita, que correspon al segon
exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 6, i els
exempts de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 5 d’aquesta resolució.

5. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent:

President: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació 
Suplent:  Sr. Carles Badel i Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació 

Vocals:     
Titular: Sra. Marta Romera Nicolás, coordinadora del Departament de Qualitat de Vida de la 
Corporació  
Suplent: Francesc Sánchez Espín, educador social del Departament de Qualitat de Vida de la 
Corporació 

Titular: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
Suplent: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Secretari/ària, amb veu però sense vot:  
Titular: Sra. Maria Vilanova Peña, tècnic auxiliar de Recursos Humans de la Corporació  
Suplent: Dídac Lorite Garrido, administratiu del departament d’Alcaldia de la Corporació 

6. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, d’acord amb l’establert a les
bases de la convocatòria, i la composició de l’òrgan qualificador del procés selectiu, al BOPT i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals
(pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació als/a les interessats/des, de
conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOPT, per possibles reclamacions i/o
recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.

7. Considerar què, tant el personal aspirant exclòs com l’omès, per no figurar en la llista d’admesos
ni en la d’exclosos, disposa d’un termini de 10 (deu) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la resolució en el BOPT, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs



previstos a les bases, per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió 
simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindran definitives 
aquestes llistes d’admesos i exclosos. 

8. Fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del primer exercici de la
fase d’oposició, que correspon a la prova de català:

Data: Previsió el 5 de setembre de 2017 
Hora: A determinar 
Lloc: A determinar  

9. Donar compte als departaments de Qualitat de Vida, de Recursos Humans, i d’Intervenció i
Tresoreria Municipals, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals, per al seu coneixement
i als efectes escaients.

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

LLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOSLLISTAT D’ADMESOS    

Núm. Núm. Núm. Núm. 
Registre Registre Registre Registre 
EntradaEntradaEntradaEntrada    DNIDNIDNIDNI    

22792 065R 

23097 720P 

23399 378F 

23651 269Z 

23801 091D 

24366 093J 

24519 671L 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT LLISTAT LLISTAT LLISTAT D’EXCLOSOSD’EXCLOSOSD’EXCLOSOSD’EXCLOSOS    

Cap 

ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Núm. Núm. Núm. 
Registre Registre Registre Registre 
EntradaEntradaEntradaEntrada    DNIDNIDNIDNI    

23097 720P 

23399 378F 



23651 269Z 

23801 091D 

ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Núm. Núm. Núm. 
Registre Registre Registre Registre 
EntradaEntradaEntradaEntrada    DNIDNIDNIDNI    

22792 065R 

24366 093J 

24519 671L 

ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ    

Núm. Núm. Núm. Núm. 
Registre Registre Registre Registre 
EntradaEntradaEntradaEntrada    DNIDNIDNIDNI    

22792 065R 

23097 720P 

23399 378F 

23651 269Z 

23801 091D 

24366 093J 

24519 671L 

ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ    

Cap. 

2.5. TURISME I VIA 2.5. TURISME I VIA 2.5. TURISME I VIA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. PROPOSTA PER DONAR DE BAIXA LA RESERVA D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDPROPOSTA PER DONAR DE BAIXA LA RESERVA D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDPROPOSTA PER DONAR DE BAIXA LA RESERVA D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDPROPOSTA PER DONAR DE BAIXA LA RESERVA D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLID    

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT    

Proposta per donar de baixa la reserva d'aparcament per a minusvàlid 

Fets:Fets:Fets:Fets:    



1. Que s’han fet inspeccions de les reserves d’espai per minusvàlids del municipi de Calafell.

2. Que es va autoritzar una reserva d’espai nom del Sr. M. M. C., pel vehicle matrícula 1392-... al 
carrer Josep Carner  de Calafell.

3. Consta que el Sr. M. M. C. va morir en data 01-04-2015.

4. Vist l’informe emes pel Tècnic de Via Pública, en data 11 de juny de 2017, que consta incorporat a 
l’expedient administratiu. 

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret 

1. El que disposa l’article 22.14 “ Aquestes reserves especials d’aparcament s’atorgaran sempre amb
caràcter discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l’
Ajuntament sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit”, de l’ordenança de convivència i ús
dels espais públics de Calafell.

2. El decret número 1826/09 de data 17 d’abril de 2009, que determina els criteris per  les concessions
de reserva d’espai per aparcament determinat a vehicles per raó de mobilitat reduïda observi els
següents criteris:

- Que l’usuari sigui titular d’una targeta de mobilitat reduïda com a conductor.
- Que el titular del vehicle sigui resident a Calafell.
- Que el vehicle tingui com adreça fiscal una de Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat sigui resident a Calafell.

- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat no pugui disposar d’un aparcament privat
per desenvolupament normal. 

3. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor
Juan Jose Garcia Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Publica l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....---- Anul·lar la reserva d'aparcament per a minusvàlid, amb matrícula 1392-xxx, al carrer Josep 
Carner  de Calafell. 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN....---- Donar compte d'aquesta resolució a la Brigada de Senyalització,  per tal que es procedeixi 
eliminar la senyalització de la reserva amb matrícula 1392-xxx 

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR....---- Donar compte d'aquesta resolució als hereus del Sr. J. M. R. i a la Brigada de Senyalització, 
per tal que es procedeixi eliminar la senyalització de la reserva.  



2222....5555....2222....    DDDDOOOONNNNAAAARRRR    CCCCOOOOMMMMPPPPTTTTEEEE    IIII    RRRRAAAATTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR    EEEELLLLSSSS    DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTTSSSS    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOOSSSS....    1111444444442222,,,,    1111555566663333,,,,    1111555555555555,,,,    1111555544449999,,,,    1111444499992222,,,,    
1111555566668888,,,,    1111555544448888,,,,    1111555533339999,,,,    1111555555552222,,,,    1111555566661111,,,,    1111555577773333,,,,    1111555533337777,,,,    1111444499994444,,,,    1111555577778888,,,,    1111777777773333,,,,    2222333333331111,,,,    1111666677776666,,,,    1111777733332222,,,,    1111777777771111,,,,    1111777777770000,,,,    
1111777766668888,,,,    1111777733333333,,,,    1111777777772222,,,,    2222000000009999,,,,    1111888800001111,,,,    1111888800003333,,,,    1111777766666666,,,,    1111999922225555,,,,    1111888877779999,,,,    1111888888883333,,,,    1111888888881111    iiii    1111999988886666       

FFFFeeeettttssss::::    

Que de conformitat amb les delegacions a la junta de Govern Local  punt 2 que diu: "Les atribucions 
que han estat delegades han d'exercir-se en els termes i dins els límits previstos en la normativa de 
regim local, en el Reglament Orgànic municipal, i en el paràgraf següent. No obstant això, les 
atribucions delegades a la Junta de Govern Local podran ser assumides per l'Alcalde, davant supòsits 
d’urgència que ho facin convenient, donant-se compte posteriorment a dota junta de Govern, a 
efectes de ratificació". 

Que s' han dictat la resolucions des de la data del Decret de Delegacions sent les següents:    

1111.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111444444442222    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11113333////00004444////2222000011117777 
FFFFeeeettttssss

1- En data 10 d’abril de 2017 el Sr. K. C. G., amb RGE núm.2017/11743,
ha presentat instància sol·licitant autorització per l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb tall 
de carrer per fer una descàrrega de material a l’alçada del núm. 1 del c/ Aire pel dia 18 d’abril de 
2017.

2- En data 11 d’abril de 2017, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe 
favorable que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada 
subjecte a les següents condicions:
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de tenir en compte que el tall es produirà a una cruïlla que es pas obligat per infants i 
famílies per accedir a centre escolar, és per això que el tall i la descàrrega de materials des d‘un camió, 
no es podrà realitzar fins les 09.30 hores, així mateix passarà a la resta d’hores escolars en que s’haurà 
de permetre el pas dels infants i famílies pel lloc.  
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1.en el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2.en els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex. ...” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1- De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació



directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
part dels altres interessats. 

2- L’ús privatiu del domini públic té dues variants:
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

3- L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.

4- En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas
que fos necessari.

5- L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas,
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció,
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran
sempre caràcter  temporal.

6- En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.

7- Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.

Resolc,  

1111....----    Autoritzar al Sr.  K. C. G. l’ocupació dels terrenys d’us públic amb tall de carrer per descàrrega de 
material a l’alçada del núm. 1 del c/ Àire pel dia 18 d’abril de 2017 subjecte a les condicions 
recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de tenir en compte que el tall es produirà a una cruïlla que es pas obligat per infants i 
famílies per accedir a centre escolar, és per això que el tall i la descàrrega de materials des d‘un camió, 
no es podrà realitzar fins les 09.30 hores, així mateix passarà a la resta d’hores escolars en que s’haurà 
de permetre el pas dels infants i famílies pel lloc. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1.en el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 



obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2.en els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex. 
...” 
2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000294 per import de 45,00 euros per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la part interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al 
seu coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

2. “DECRET 1563 de data 26/04/20172. “DECRET 1563 de data 26/04/20172. “DECRET 1563 de data 26/04/20172. “DECRET 1563 de data 26/04/2017
FetsFetsFetsFets

1- En data 10 d’abril de 2017 Finques Baix Penedès, en representació de la Ctat. Propietaris Edifici
Mirall de Mar, amb RGE núm.2017/11726, ha presentat instància sol·licitant autorització per
l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal sense tall de carrer amb una màquina elevadora per obres
a la façana a l’alçada del núm. 109 del Pss. Marítim St. Joan de Déu des del 18 al 21 d’abril de 2017.

2- En data 13 d’abril de 2017, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe
favorable que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzarl’ocupació sol·licitada
subjecte a les següents condicions:
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la façana de l’edifici on es vagi a ficar la màquina elevadora, 
48 hores abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 



1.en el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. Finalitzats els treballs diaris, la màquina, si queda al lloc haurà de ser senyalitzada de forma que sigui 
visible en hores nocturnes i diurnes.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1- De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part dels altres interessats.

2- L’ús privatiu del domini públic té dues variants:
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

3- L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.

4- En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas
que fos necessari.

5- L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol
cas, ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos,
parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la
construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de
càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions
tindran sempre caràcter temporal.

6- En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.

7- Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.



Resolc, 

1.1.1.1.----    Autoritzar a les Finques Baix Penedès en representació de la Ctat. Propietaris edifici Mirall de Mar 
l’ocupació dels terrenys d’us públic sense tall de carrer amb una màquina elevadora per obres en la 
façana a l’alçada del núm. 109 del Pss. Marítim St. Joan de Déu des del 18 al 21 d’abril de 2017 
subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de 
l’Ajuntament de Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la façana de l’edifici on es vagi a ficar la màquina elevadora, 
48 hores abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1.en el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2.en els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. Finalitzats els treballs diaris, la màquina, si queda al lloc haurà de ser senyalitzada de forma 
que sigui visible en hores nocturnes i diürnes.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000291 per import de 75,00 euros per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la part interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al 
seu coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 

6666.1. .1. .1. .1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.  
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 



3. “DECRET 1555 de data 26/04/20173. “DECRET 1555 de data 26/04/20173. “DECRET 1555 de data 26/04/20173. “DECRET 1555 de data 26/04/2017
FetsFetsFetsFets

1- En data 10 d’abril de 2017 el Sr. Joan Vidal Juncosa en representació de la Sra. Teresa Juncosa
Casas, amb RGE núm.2017/11665, ha presentat instància sol·licitant autorització per l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal sense tall de carrer amb un contenidor per obres a l’alçada del núm. 1
del c/ Monturiol des del 19 al 24 d’abril de 2017.

2- En data 13 d’abril de 2017, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe
favorable que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada
subjecte a les següents condicions:
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. La zona que s’ha d’ocupar correspon a un espai protegit per a vianants, això vol dir que aquest 
espai, una vegada finalitzada la jornada laboral no pot restar ocupat sense mesures de seguretat. 
b. A banda de l’anterior punt, s’ha de mencionar que entre el divendres i el dilluns, el contenidor no 
podrà restar al lloc, es a dir, s’haurà de retirar el divendres tarda i tornar-lo el dilluns. 
c. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1.en el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2.en els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1- De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part dels altres interessats.

2- L’ús privatiu del domini públic té dues variants:
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

3- L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.

4- En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats



autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

5- L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas,
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció,
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran
sempre caràcter temporal.

6- En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.

7- Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.

Resolc, 

1.1.1.1.----    Autoritzar al Sr. Joan Vidal Juncosa en representació de la Sra. Teresa Juncosa Casas l’ocupació dels 
terrenys d’ús públic sense tall de carrer amb un contenidor per obres a l’alçada del núm. 1 del 
Monturiol des del 19 al 24 d’abril de 2017 subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de 
mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. La zona que s’ha d’ocupar correspon a un espai protegit per a vianants, això vol dir que aquest 
espai, una vegada finalitzada la jornada laboral no pot restar ocupat sense mesures de seguretat. 
b. A banda de l’anterior punt, s’ha de mencionar que entre el divendres i el dilluns, el contenidor no 
podrà restar al lloc, es a dir, s’haurà de retirar el divendres tarda i tornar-lo el dilluns. c. Aquestos 
requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. Obres i 
intervencions en la via pública. 
1. En el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 



4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000288 per import de 75,00 euros per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la part interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al 
seu coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

4. “DECRET 1549 de data 26/04/20174. “DECRET 1549 de data 26/04/20174. “DECRET 1549 de data 26/04/20174. “DECRET 1549 de data 26/04/2017
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Autorització per ocupar la via pública amb carpa informativa l’associació contra el Càncer els dies 11 i 
25 de maig, 8 i 29 de juny i 18 al 20 de juliol de 2017 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada per Catalunya Contra el Càncer amb NIF G-28197564, en les
quals demanen permís per poder instal·lar una carpa informativa 3x3 al carrer Vilamar amb cantonada
al carrer Carme els dies 11 i 25 de maig, 8 i 29 de juny de 10 a 14 hores i del 18 al 20 de juliol de
2017 de 16 a 21 hores, per dur a terme una campanya per la captació de nous socis.

2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Vist els informes emesos pel Tècnic de Via Pública, en 24 d’abril de 2017, que consta incorporat a
l’expedient administratiu.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 

D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i 
les activitats recreatives. 

D’acord amb l’Ordenança Municipal de d’Espectacles públics i les activitats recreatives de Calafell. 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA 
EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 



Per tant, resolc, 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

1. Autoritzar a Catalunya Contra el Càncer, per ocupar la via pública amb carpa informativa 3x3 al
carrer Vilamar amb cantonada al carrer Carme els dies 11 i 25 de maig, 8 i 29 de juny de 10 a 14
hores i del 18 al 20 de juliol de 2017 de 16 a 21 hores, per dur a terme una campanya per la captació
de nous socis.

2. Que l’autorització de l’acte queda condicionada a les prescripcions que tot seguit es detallen
d’acord amb els informes tècnics incorporats al present expedient:
– El titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària;
– La llicència serà essencialment revocable, en tot moment, per raons d’interès públic i no determinarà
a favor del seu titular cap tipus d’indemnització.
– No es podrà transmetre la llicència o autorització a tercers.
– I, podrà exigir-se-li la presentació d’una garantia, en la forma que s'estimi més adequada, de l'ús del
bé i de la seva reposició o reparació o indemnització de danys, en cas d'alteració.

3. Que l’ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens de domini públic i
l’Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar el canvi d’ubicació dels elements o fins i tot la
retirada d'obstacles de la via pública.

4. Donar trasllat a l’interessat, i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de
les circumstàncies del servei.”

5. “DECRET 1492 de data 21/04/20175. “DECRET 1492 de data 21/04/20175. “DECRET 1492 de data 21/04/20175. “DECRET 1492 de data 21/04/2017
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Autorització ocupació de la via pública per parada el dia Sant Jordi al passeig de la Unió 

FFFFeeeettttssss    

1. Vistes les instàncies de comerciants que sol·liciten permís per ocupació de la via pública per 
parades pel de Sant Jordi

2. Vist que de les esmentades sol·licituds es desprèn que hi ha concurrència entre diferents
interessades per instal·lar les parades al carrer Sant Pere i al Passeig Marítim (entre els carrers
Sant Pere i carrer Carme).

3.- Aquest Ajuntament procedirà a atorgar les autoritzacions, en relació a les que existeix concurrència, 
tenint en compte l’ordre cronològic de presentació i, en relació a la resta, de forma discrecional. Ara 
bé, en tot cas, totes seran autoritzades tenint en compte les característiques de la via o espai públic on 
hagi de produir-se i evitant que siguin causa de trastorns per al trànsit de persones o vehicles. 

4. Vist informe emès pel l’Assessor Jurídic de Via Pública, en data 06 d’abril de 2017, que consten
incorporats a l’expedient administratiu.

5. Atès que l’ajuntament vol promoure la participació d’entitats sense ànim de lucre (AMPAs, clubs,
associacions) en la festa tradicional de Sant Jordi, per motius de difusió de la cultura popular i



tradicional, la convivència cívica dels veïns, i la seva pròpia difusió i visualització per al manteniment de 
despeses inherents a la seva activitat. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.  

D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i 
les activitats recreatives. 

D’acord amb l’Ordenança Municipal de d’Espectacles públics i les activitats recreatives de Calafell. 

Finalment, l’objecte de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.7 - Taxa de l’ocupació de la via pública amb 
quioscos, parades, barraques, casetes, etc, esta constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent 
de terrenys d’ús. Per tant, aquest tipus d’ocupacions generen obligacions econòmiques i, en 
conseqüència, resten subjecte a la taxa prevista a l’esmentada ordenança fiscal per als comerciants 
sol·licitants que vulguin efectuar aquestes vendes a la via pública. 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA 
EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 

Per tant, resolc, 
RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111.... Autoritzar la pròxima diada de Sant Jordi 2017, d’acord amb el plànol AAAAnnnnnnnneeeexxxx    a aquesta resolució, la 
instal·lació de les parades 

2. Aprovar la liquidació que s’adjunta a l’expedient - Número 1746000038, a nom de D. L. A., 
corresponent a la present l’ocupació de la via pública per un import de 45,00.-€

3. Que l’autorització de l’acte queda condicionada a les prescripcions que tot seguit es detallen 
d’acord amb els informes tècnics incorporats al present expedient. 

4.4.4.4.----    Advertir al/a la titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja o restauració. 

5.5.5.5.----    Advertir al/a la titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

6.6.6.6. Donar trasllat a l’interessat, al departament de Tresoreria i a la Policia Local a efectes de la seva
vigilància i control, en funció de les circumstàncies del servei.

7.7.7.7.----    Comunicar a la/es interessada/es que: 
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència, que 
posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 



Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
7777....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    2222oooonnnn    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatius a la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.” 

6666.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555566668888    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777
FFFFeeeettttssss

En data 11 d’abril de 2017, el Sr. M. M. L. en representació de l’empresa Sorea, SAU, amb RGE 
núm. 2017/11.921, ha presentat instància sol·licitant autorització per tall de carrer per escomesa 
d’aigua al carrer Joan Miro, 10 pel 24 d’abril de 2017. 

En data 20 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 



a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran de adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de 
quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

L’article 24.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/200, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que l’import de la taxa per l’utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituïts pel sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament, de distribució i de comercialització –excepte, 
els serveis de telefonia mòbil -, que resultin d’interés general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnatge, consistirà, en tot cas i sense exempció alguna, en l’1,5 % dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal de Calafell. L’esmentat 
import no pot ser repercutit als usuaris dels serveis de subministrament.  

En relació a l’esmentat import, l’article 24.1.a) fa l’aclariment que aquest es compatible amb altres 
taxes que puguin establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, 
però disposa de forma expressa que queden excloses - degut el pagament d’aquesta taxa - l’exacció 
d’altres taxes derivades de l’utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o 
vol de les vies públiques municipals. Es a dir, aquestes empreses estan exemptes de la taxa municipal 
que deriva de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 - Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal 
amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, 
etc. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 

1.1.1.1.----    Autoritzar l’empresa Sorea, SAU per tall de carrer per escomesa d’aigua al carrer Joan Miro, 10 pel 
24 d’abril de 2017, subjecte a la normativa abans descrita i a les condicions recollides a l’informe del 
tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 



2222....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja o restauració. 

3333....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Notificar el present acord a la interessada i las departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

5555....----    Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució, que posen fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.” 

7777.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555544448888    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777
FFFFeeeettttssss

En data 13 d’abril de 2017, el Sr. J. T. R., en representació de Construccions i Reformes Balena, 
SCP, amb RGE núm. 2017/12.143, ha presentat instància sol·licitant ocupació de carrer amb bastida 
a la Rambla Costa Daurada, 16l, pel període del 19 d’abril al 20 de juny de 2017. 

En data 19 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 



“1. “1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres i 
intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la façana de l’edifici on es vagi a ficar la bastida, 48 hores 
abans de les necessitats. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 



En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.  

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 

1.1.1.1.----    Autoritzar al Sr. Jordi Tomas Rosell, en representació de Construccions i Reformes Balena, SCP, 
l’ocupació de carrer amb bastida a la Rambla Costa Daurada, 16l, pel període del 19 d’abril al 20 de 
juny de 2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament 
de Calafell: 
“1. “1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres i 
intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la façana de l’edifici on es vagi a ficar la bastida, 48 hores 
abans de les necessitats. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000303 per import de 273,42.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutpunt 1r de la part resolutpunt 1r de la part resolutpunt 1r de la part resolutiva de la Resolucióiva de la Resolucióiva de la Resolucióiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma 
preceptiva, interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.” 



8888.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555533339999    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 13 d’abril de 2017, el Sr. A. R. A. en representació de Roman’s, SCP., amb RGE núm. 
2017/12.197, ha presentat instància sol·licitant tall del carrer Pou, 46 pel dilluns 24 d’abril de 2017. 

En data 209 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeixque l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic 
requereix la incoació d’un expedient administratiu contradictori dirigit a determinat la naturalesa de 
l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 



autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutarla o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari.  

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1.1.1.1.----    Autoritzar al Sr. Antonio Roman Arias, en representació de Roman’s, SCP., el tall del carrer Pou, 46 
pel dilluns 24 d’abril de 2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de 
l’Ajuntament de Calafell: 
 “1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. 
Obres i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000305 per import de 45,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 
6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 



davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.”  

9999.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555555552222    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777 
FFFFeeeettttssss

En data 18 d’abril de 2017, el Sr. I. V. M., en representació de Transportes y Servicios Merida Esteo, 
S.L., amb RGE núm. 2017/12.273, ha presentat instància sol·licitant tall parcial amb camió grua a 
l’Av. Mossèn Jaume Soler, 2 pel dimecres 26 d’abril de 2017. 

En data 20 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres i 
intervencions en la via pública 1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la 
via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular 
quant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i  fàcilment 
detestables, garantint la seguretat del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats.  

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 



En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar al Sr. I. V. M., en representació de Transportes y Servicios Merida Esteo, S.L el tall 
parcial amb camió grua a l’Av. Mossèn Jaume Soler, 2 pel dimecres 26 d’abril de 2017, subjecte a 
les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell:
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la 
via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular 
quant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment 
detestables, garantint la seguretat del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000322 per import de 75,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 



6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.  
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

11110000.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555566661111    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 13 d’abril de 2017, el Sr. P. M. C. D., en representació de Beauty Division, S.L., amb RGE núm. 
2017/12.233, ha presentat instància sol·licitant ocupació per descarregar material al Passeig Marítim 
Sant Joan de Déu, 55 pel període del 19 d’abril fins el 18 de maig de 2017. 

En data 20 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. La zona on es demana l’accés és la illa de vianants de Calafell, zona on la preferència és 
dels vianants. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
c. Cap vehicle que accedeixi a la zona podrà romandre al lloc, és a dir, solament es permès 
l’accés per l’activitat de càrrega i descàrrega de materials, però no es podran deixar els vehicles una 
vegada finalitzi l’activitat de càrrega i descàrrega. 
d. En cas d’una alta ocupació de vianants, la Policia Local podria vers la seguretat dels vianants prohibit 
l’accés en hores i deis determinats 
2. En cas de no complir les especificacions aquesta autorització podria ser revocada.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació 
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
part dels altres interessats. 



L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.    

1111....----    Autoritzar al Sr. P. M. C. D., en representació de Beauty Division, S.L., l’ocupació per descarregar 
material al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 55 pel període del 19 d’abreil fins el 18 de maig de 
2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de 
Calafell: 
1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de carrer 
però s’han de complir els requisits següents: 
a. La zona on es demana l’accés és la illa de vianants de Calafell, zona on la preferència és dels 
vianants. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres i 
intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 



3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
c. Cap vehicle que accedeixi a la zona podrà romandre al lloc, és a dir, solament es permès 
l’accés per l’activitat de càrrega i descàrrega de materials, però no es podran deixar els vehicles una 
vegada finalitzi l’activitat de càrrega i descàrrega. 
d. En cas d’una alta ocupació de vianants, la Policia Local podria vers la seguretat dels vianants prohibit 
l’accés en hores i deis determinats 
2. En cas de no complir les especificacions aquesta autorització podria ser revocada” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000307 per import de 75,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

11111111.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555577773333    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777 
FFFFeeeettttssss
En data 19 d’abril de 2017, el Sr. S. V. B. en representació de Opera Catalonia,
SLU., amb RGE núm. 2017/12.476, ha presentat instància sol·licitant tall de carrer amb camió
grua al carrer Principal, 22 pel dia 21 d’abril de 2017.
En data 19 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable
que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a
les següents condicions:
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 



2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de prohibir l’accés de vehicles a l’alçada de la Plaça Catalunya amb Principal, per tal 
que els vehicles continuïn circulant cap el carrer Església o pel carrer Alfons Mañé amb tanques i 
senyals de direcció prohibida, perill d’obres i obligació a dreta i esquerra. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues  o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.   

1111....----    Autoritzar al Sr. S. V. B. en representació de Opera Catalonia, SLU el tall de 



carrer amb camió grua al carrer Principal, 22 pel dia 21 d’abril de 2017, subjecte a les condicions 
recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es   garantiran 
unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de 
les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la 
seguretat del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de prohibir l’accés de vehicles a l’alçada de la Plaça Catalunya amb Principal, per tal 
que els vehicles continuïn circulant cap el carrer Església o pel carrer Alfons Mañé amb tanques i 
senyals de direcció prohibida, perill d’obres i obligació a dreta i esquerra. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2222....----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja.  

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocableper 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000325 per import de 45,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

11112222.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555533337777    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 20 d’abril de 2017, el Sr. M. H. S. en representació de l’empresa Sima Servicios Integrales, 
ha presentat instància sol·licitant autorització per l’ocupació terrenys d’us públic municipal per 
escomesa de gas natural al c/ Amadeu Vives, 27 pel període del 26 d’abril al 4 de maig de 2017. 



En data 20 d’abril, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació  de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu, i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. En cas que per necessitats sobrevingudes s’hagués de tallar el trànsit a la zona, abans de ferho 
s’hauran de posar en contacte amb la Policia Local per tal de donar seguretat a la xona i col3locar la 
senyalització adient. 
3. La zona és assenyalada a la documentació de l’expedient. 
4. S’ha d’avisar als veïns en cas que les obres impedeixin l’accés la sortida dels estacionaments privats.”

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran de adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 



barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

L’article 24.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/200, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que l’import de la taxa per l’utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituïts pel sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament, de distribució i de comercialització – excepte, 
els serveis de telefonia mòbil -, que resultin d’interés general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnatge, consistirà, en tot cas i sense exempció alguna, en l’1,5 % dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal de Calafell. L’esmentat 
import no pot ser repercutit als usuaris dels serveis de subministrament.  

En relació a l’esmentat import, l’article 24.1.a) fa l’aclariment que aquest es compatible amb 
altres taxes que puguin establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local, però disposa de forma expressa que queden excloses - degut el pagament 
d’aquesta taxa - l’exacció d’altres taxes derivades de l’utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. Es a dir, aquestes empreses estan 
exemptes de la taxa municipal que deriva de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 - 
Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1.1.1.1.----    Autoritzar l’empresa Sima Servicios Integrales, l’ocupació terrenys d’us públic municipal per 
escomesa de gas natural al c/ Amadeu Vives, 27 pel període del 26 d’abril al 4 de maig de 2017, 
subjecte a la normativa abans descrita i a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de 
l’Ajuntament de Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació  de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu, i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. En cas que per necessitats sobrevingudes s’hagués de tallar el trànsit a la zona, abans de ferho 
s’hauran de posar en contacte amb la Policia Local per tal de donar seguretat a la xona i col3locar la 
senyalització adient. 
3. La zona és assenyalada a la documentació de l’expedient. 
4. S’ha d’avisar als veïns en cas que les obres impedeixin l’accés la sortida dels estacionaments privats.”

2.2.2.2.----    Advertir al/a la titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja o restauració. 



3333....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Notificar el present acord a la interessada i las departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

5555....----    Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució, que posen fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.” 

11113333.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111444499994444    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22221111////00004444////2222000011117777
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Autorització ocupació de la via pública per parades el dia Sant Jordi 

FFFFeeeettttssss    

1. Vistes les instàncies de comerciants que sol·liciten permís per ocupació de la via pública per parades 
pel de Sant Jordi

Vist la relació d’entitats sense ànim de lucre que estan d’acord en muntar parada de Sant Jordi per fer 
visualització i difusió del seu club o associació, i ajudar al seu manteniment: 

2. Vist que de les esmentades sol·licituds es desprèn que hi ha concurrència entre diferents
interessades per instal·lar les parades al carrer Sant Pere i al Passeig Marítim (entre els carrers
Sant Pere i carrer Carme).

3.- Aquest Ajuntament procedirà a atorgar les autoritzacions, en relació a les que existeix concurrència, 
tenint en compte l’ordre cronològic de presentació i, en relació a la resta, de forma discrecional. Ara 
bé, en tot cas, totes seran autoritzades tenint en compte les característiques de la via o espai públic on 
hagi de produir-se i evitant que siguin causa de trastorns per al trànsit de persones o vehicles. 

4. Vist informe emès pel l’Assessor Jurídic de Via Pública, en data 06 d’abril de 2017, que consten
incorporats a l’expedient administratiu.

5. Atès que l’ajuntament vol promoure la participació d’entitats sense ànim de lucre (AMPAs, clubs,
associacions) en la festa tradicional de Sant Jordi, per motius de difusió de la cultura popular i
tradicional, la convivència cívica dels veïns, i la seva pròpia difusió i visualització per al manteniment de
despeses inherents a la seva activitat.



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 

D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i 
les activitats recreatives. 

D’acord amb l’Ordenança Municipal de d’Espectacles públics i les activitats recreatives de Calafell. 

Finalment, l’objecte de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.7 - Taxa de l’ocupació de la via pública amb 
quioscos, parades, barraques, casetes, etc, esta constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent 
de terrenys d’ús. Per tant, aquest tipus d’ocupacions generen obligacions econòmiques i, en 
conseqüència, resten subjecte a la taxa prevista a l’esmentada ordenança 
fiscal per als comerciants sol·licitants que vulguin efectuar aquestes vendes a la via pública. 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA 
EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 

Per tant, resolc, 
RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111.... Autoritzar la pròxima diada de Sant Jordi 2017, d’acord amb el plànol AAAAnnnnnnnneeeexxxx    a aquesta resolució, la 
instal·lació de les parades 

2. Aprovar la liquidació que s’adjunta a l’expedient - Número 1746000039, a nom de R. O. B., 
corresponent a la present l’ocupació de la via pública per un import de 75,00.-€

3. Que l’autorització de l’acte queda condicionada a les prescripcions que tot seguit es detallen 
d’acord amb els informes tècnics incorporats al present expedient. 

4.4.4.4.----    Advertir al/a la titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja o restauració. 

5.5.5.5.----    Advertir al/a la titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

6.6.6.6. Donar trasllat a l’interessat, al departament de Tresoreria i a la Policia Local a efectes de la seva
vigilància i control, en funció de les circumstàncies del servei.

7.7.7.7.----    Comunicar a la/es interessada/es que: 
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència, que 
posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 



Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
7777....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    2222oooonnnn    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatius a la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.” 

11114444.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111555577778888    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22226666////00004444////2222000011117777
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Autorització de l’ocupació amb carpa de 3x3 de la via pública per la inauguració local al passeig 
Marítim Sant Joan de Déu, 19 el dia 28 d’abril de 2017  

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada pel Sr. V. S. i V., en data 24 d’abril de 2017 amb número de registre 
2017/13082, en la que sol·licita permís per posar una carpa de 3x3 metres al davant de l’oficina 
de Finques Vicenç el divendres 28 d’abril de 18 a 22 hores per la inauguració de la 
immobiliària.

2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les 
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns 
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Vist els informe emes per Via Pública, en data 25 d’abril de 2017, que consta incorporat a l’expedient 
administratiu. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics iles
activitats recreatives.

2. D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles
públics i les activitats recreatives.

3. D’acord amb l’Ordenança Municipal de d’Espectacles públics i les activitats recreatives de
Calafell.

4. Finalment, l’objecte de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.6 - Taxa per col·locació de tarimes i tribunes i
altres elements anàlegs en terrenys d’ús públic està constituït per l’ocupació amb caràcter no
permanent de terrenys d’us públics. Per tant, aquest tipus d’ocupacions generen
drets econòmics i, en conseqüència, resten subjecte a la taxa prevista a l’esmentada ordenança fiscal.

5. D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE
L'ALCALDIA EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González
Santiago: d) Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris.

Per tant, resolc, 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    



1. Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una carpa de 3x3 metres al passeig marítim Sant Joan de 
Déu número 19, sol·licitada Sr. V. S. i V., pel dia 28 d’abril de 2017 de 18 a 22 hores. 

2. Aprovar la liquidació número 1745000001, que s’adjunta a l’expedient, corresponent a la
present l’ocupació de la via pública per un import de 45,00.-€..

3. Que l’autorització de l’acte queda condicionada a les prescripcions que tot seguit es detallen 
d’acord amb els informes tècnics incorporats al present expedient:
Estudiada la sol·licitud i la incidència del caràcter privatiu de l’ús sobre la utilització privativa del domini 
públic en què s’integra l’espai en qüestió, en principi no existeix obstacle per a concedir la llicència 
sol·licitada, sempre que s’atingui a les següents limitacions i condicionants: 

– El titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària;
– La llicència serà essencialment revocable, en tot moment, per raons d’interès públic i no
determinarà a favor del seu titular cap tipus d’indemnització.
– No es podrà transmetre la llicència o autorització a tercers.
– I, podrà exigir-se-li la presentació d’una garantia, en la forma que s'estimi més adequada, de l'ús del
bé i de la seva reposició o reparació o indemnització de danys, en cas d'alteració.

4. Que l’ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens de domini públic i
l’Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar el canvi d’ubicació dels elements o fins i tot la
retirada d'obstacles de la via pública.

5. Donar trasllat a l’interessat, al departament de Tresoreria i a la Policia Local a efectes de la seva
vigilància i control, en funció de les circumstàncies del servei.”

15. “DECRET 1773 de data 05/05/201715. “DECRET 1773 de data 05/05/201715. “DECRET 1773 de data 05/05/201715. “DECRET 1773 de data 05/05/2017
FetsFetsFetsFets

1- En data 24 d’abril de 2017 la Sra. S. R., amb RGE núm.2017/13116, ha presentat instància 
sol·licitant autorització per l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb un contenidor per obres a 
l’alçada del núm. 34 del c/ Ripoll pels dies 24  d’abril a l’1 de maig de 2017. 

2- En data 27 d’abril de 2017, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe 
favorable que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada 
subjecte a les següents condicions:
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents:  
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la façana de l’edifici on es vagi a ficar el contenidor, 48 
hores abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1.en el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2.en els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
c. El contenidor haurà de ser visible en hores nocturnes i diürnes. 



2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1- De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part dels altres interessats.

2- L’ús privatiu del domini públic té dues variants:
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

3- L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.

4- En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas
que fos necessari.

5- L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol
cas, ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos,
parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la
construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de
càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions
tindran sempre caràcter temporal.

6- En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció,runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.

7- Vist el decret d’Alcaldia núm. 2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.

Resolc,  

1111....----    Autoritzar a la Sra. S. R. l’ocupació dels terrenys d’ús públic sense tall de carrer amb un 
contenidor a l’alçada del núm. 34 del c/ Ripoll des del 24 d’abril a l’1 de maig de 2017 subjecte a les 
condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
 “ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la façana de l’edifici on es vagi a ficar el contenidor, 48 
hores abans de les necessitats. 



b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
c. El contenidor haurà de ser visible en hores nocturnes i diürnes. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000329 per import de 45,00 euros per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la part interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al 
seu coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

11116666.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    2222333333331111    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00009999////00006666////2222000011117777
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Autorització de la celebració festa final de curs de l’escola de ball “Mira que rico” el 10 de juny 

FFFFeeeettttssss             

1. Vista la instància de data 26/04/2017 amb registre 2017/13428, presentada pel Sr. L. V. 
M. H., en la qual demana permís per organitzar la celebració festa final de curs de l’escola de ball 
“Mira que rico”, amb tall de carrer Bassa Miquela, el 10 de juny des de les 18 hores al 11 de juny a les 
2.30 hores, aporta memòria que s’adjunta a l’expedient.



2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Vist els informes emesos pel Tècnic de Mobilitat, en data 02 de maig de 2017, de l’enginyer Tècnic
Municipal, en data 23 de maig de 2017, per la Tècnica de Medi Ambient, en data 31 de maig de
2017, per la Tècnica de Sanitat, en data 01 de juny de 2017, i pel Tècnic de Via Pública, en data 08 de
juny de 2017 que consten incorporats a l’expedient administratiu.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.

2. D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles
públics i les activitats recreatives.

3. D’acord amb l’Ordenança Municipal de d’Espectacles públics i les activitats recreatives de
Calafell.

4. Atès la col·laboració de l’Ajuntament de Calafell i d’acord el que estableix l’ordenança fiscal 2.2.7
sobre taxa de l’ocupació de la via pública amb quioscos, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics disposa que aquest ús i
aprofitament privatiu de la via pública, article 5, les entitats locals no estan obligats el compliment de
la taxa.

5. D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE
L'ALCALDIA EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González
Santiago: d) Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris.

Per tant, resolc,  

1. Autoritzar la celebració de l’acte extraordinari del que és titular del Sr. LL. V. M. H., anomenat de la 
celebració festa final de curs de l’escola de ball “Mira que rico”, pels dies 10 de juny des de les 18 
hores al 11 de juny a les 2.30 hores, amb tall de carrer Bassa Miquela, condicionat al compliment 
de les mesures següents:

a) Informe del Tècnic de Mobilitat:
Que aquest departament de mobilitat no té cap inconvenient per que es doni l’autorització 
corresponent, encara que s’haurà de complir el següent:
1. S’haurà de senyalitzar de tal forma que aquesta ssssiiiigggguuuuiiii    vvvviiiissssiiiibbbblllleeee    eeeennnn    hhhhoooorrrreeeessss    ddddiiiiüüüürrrrnnnneeeessss    iiii    nnnnooooccccttttuuuurrrrnnnneeeessss.
a. S’hauran de posar senyals de prohibit estacionar al tram que sigui necessari del carrer Bassa de la 
Miquela, com a mínim 48 hores abans de les necessitats de l’activitat.
2. Com a mínim al lloc de tall de la circulació, haurà d’haver les tanques suficients evitar que els
vehicles puguin entrar dins de la zona d’ocupació amb senyalització de perill indefinit per vianants i
carrer tallat.
3. Abans de fer el tall del carrer el dia que s’iniciï l’activitat hauran de contactar amb3. Abans de fer el tall del carrer el dia que s’iniciï l’activitat hauran de contactar amb3. Abans de fer el tall del carrer el dia que s’iniciï l’activitat hauran de contactar amb3. Abans de fer el tall del carrer el dia que s’iniciï l’activitat hauran de contactar amb
la Policia Local per tal de que aquesta verifiqui ela Policia Local per tal de que aquesta verifiqui ela Policia Local per tal de que aquesta verifiqui ela Policia Local per tal de que aquesta verifiqui el tall i doni seguretat fins que estigui tota lal tall i doni seguretat fins que estigui tota lal tall i doni seguretat fins que estigui tota lal tall i doni seguretat fins que estigui tota la
senyalització col·locada.senyalització col·locada.senyalització col·locada.senyalització col·locada.
4. Quan es finalitzi l’activitat, hauran de contactar amb la Policia Local per tal que verifiqui la4. Quan es finalitzi l’activitat, hauran de contactar amb la Policia Local per tal que verifiqui la4. Quan es finalitzi l’activitat, hauran de contactar amb la Policia Local per tal que verifiqui la4. Quan es finalitzi l’activitat, hauran de contactar amb la Policia Local per tal que verifiqui la
seguretat perseguretat perseguretat perseguretat per    a vianants i vehicles al lloc, abans d’obrir el carrer a la circulació.a vianants i vehicles al lloc, abans d’obrir el carrer a la circulació.a vianants i vehicles al lloc, abans d’obrir el carrer a la circulació.a vianants i vehicles al lloc, abans d’obrir el carrer a la circulació.



NotaNotaNotaNota: Els sol·licitant son els encarregats de fer els avisos corresponents als comerços de la 
zona, i no es podrà tallar la circulació totalment fins que aquestos comerços finalitzin l’activitat en cas 
que siguin oberts. 
La zona senyalada és on es portarà a terme l’activitat. 

b) Informe de l’Enginyer Tècnic Municipal:
A la vista de la documentació facilitada per l’organització i ateses les característiques de l’acte, es
proposa que s’adoptin les següents mesures complementàries:
1. Hi haurà un extintor de 6 kg de pols polivalent d’eficàcia mínima 21 A-113 B a la zonade l’escenari.
2. Tots els mitjans de protecció contra incendis estaran degudament revisats i estaran al dia de la
revisions periòdiques corresponents.
3. Estaran senyalitzats tots els equips de prevenció contra incendis (extintors, etc..), per mitjà dels
cartells indicatius homologats.

c) Informe de la Tècnica de Medi Ambient:
S’ADOPTIN LES SEGÜENTS MESURES COMPLEMENTÀRIES PER PART DEL DEPARTAMENT
SOL·LICITANT:
1. Sol·licitar al departament de medi ambient i serveis la neteja de les zones de la via pública abans
d’iniciar l’activitat i un cop finalitzada. Respecte d’això els organitzadors hauran de garantir l’accés als
serveis públics de neteja viària i de recollida de residus municipals.
2. Les superfícies autoritzades, s’hauran de netejar pels responsables de les autoritzacions.
3. A criteri dels organitzadors de l’acte , sol·licitar al departament de medi ambient i serveis la dotació
de contenidors de residus que es consideri adient.
4. Requerir que es procedeixi a la correcta segregació dels residus en els diferents contenidors
habilitats per les diferents fraccions per part del personal implicat.
5. Transportar els residus recollits selectivament fins els contenidors de recollida selectiva habilitats.
MESURES COMPLEMENTÀRIES DE CAIRE GENERAL DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTE EN TOTES LES SEVES FASES:
1. Tots els equipaments estaran degudament mantinguts i en perfecte estat de conservació.
2. Es revisarà tot l’enllumenat del carrer per tal de verificar que funciona correctament.
3. Es tindrà cura del respecte dels espais enjardinats adjacents
d) Informe de la Tècnica de Sanitat:
Requeriments sanitaris:Requeriments sanitaris:Requeriments sanitaris:Requeriments sanitaris:



Depenent de l’ aforament s’ha de disposar dels serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines 
de vàter segons l’ article 47 del Decret 112/2010, de 31 d’ agost. Que diu: 
1. Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i
cabines de vàter següent:
Fins a 50 persones d’ aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.
Entre 51 i 150 persones d’ aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.
Entre 151 i 300 persones d’ aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.
Entre 301 i 500 persones d’ aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines
Més de 500 persones d’ aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de
500 persones més d’ aforament autoritzat.
2. Els serveis s’han d’instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els requisits següents:
han d’ estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben il·luminats; han de disposar de llums de
senyalització i d’ emergències, i les parets han de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material
impermeable. En tot cas, han de respectar els requeriments de la normativa sobre accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques.
3. En el cas d’ espectacles o d’ activitats recreatives que se celebren a fora d’establiments dotats d’
aquests equipaments, s’ han d’ instal·lar cabines dotades de vàter i lavabo, enuna proporció mínima d’
una cabina per a cada 150 persones, i una més per cada 150 persones d’ aforament autoritzat. S’ ha
d’acreditar documentalment la instal·lació delsequipaments esmentats.”
Els mitjans sanitaris necessaris per a dur a terme l’acte hauran de complir el previst a:
• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
•
 

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
• I, qualsevol legislació vigent concordant amb la matèria que ens ocupa i assimilats.
Indicació dels serveis públics propers i els telèfons d’ emergències 112. Les persones responsables de
l’activitat hauran d’estar presents durant tot el desenvolupament de la mateixa i s’encarregaran
d’activar el serveis d’emergències cas que fos necessari.
Condicions i correctes pràctiques per actes alimentaris:Condicions i correctes pràctiques per actes alimentaris:Condicions i correctes pràctiques per actes alimentaris:Condicions i correctes pràctiques per actes alimentaris:
Formació en manipulació d’ aliments per les persones que estiguin en contacte directe amb els
aliments. Dur a terme unes pràctiques higienicosanitàries correctes.
El titular de la seguretat dels aliments és la persona que ha de fer una declaració responsable del
compliment dels requisits que estableix la normativa específica.
Dotar d’ aigua potable freda i/o calenta els espais on facin manipulació alimentària.
Disposar de dosificador de sabó i paper eixugamans.
Portar roba de treball o davantal/bata per cobrir l’ indumentària de carrer.
Evitar la presència d’ animals de companyia a les parades alimentaries.
Fer servir refrigerador, expositors o vitrines refrigerades pels aliments que ho requereixen
i/o segons etiquetatge d’ origen i/o les fitxes dels requisits higienicosanitaris. No trencar la
cadena de fred i verificar el funcionament dels equips. Ubicar termòmetres a les vitrines i
expositors frigorífics pels productes que ho necessitin. Realitzar un control de temperatures i anotar les
possibles incidències.
Protegir del públic tots els productes alimentaris que ho requereixin amb expositors ovitrines i
embolcallar-los cas que sigui necessari. No fraccionar els productes refrigerats perla seva venda.
Transport d’ aliments s’ha de fer higiènicament i en les condicions que indiquen els fabricants.
Control de proveïdors i traçabilitat. Conèixer la procedència dels aliments comprats (factura/albarà).
Fer-ho amb proveïdors autoritzats.
Neteja i desinfecció de les parades, estris i materials propis de l’activitat amb productes autoritzats per
a ús alimentari.



Protegir els sistemes d’il·luminació dels expositors i vitrines per evitar el risc de contaminació dels 
aliments si es trenquessin. 
Fer emmagatzematge en lloc adient i per separat dels productes de neteja i dels alimentaris. 
Heu de tenir una galleda d’ escombraries amb tapa d’ accionament no manual. 
Utilitzar tendals o altres sistemes per protegir els aliments de les inclemències meteorològiques, de 
radiació solar, pluja i vent, etc. 
No utilitzar superfícies ni utensilis de fusta. 
El personal que manipula el producte alimentari i cobra l’ import de la mercaderia alhora ha d’ utilitzar 
mesures de protecció sanitària adequades (pinces, guants, etc.) per evitar qualsevol risc de 
contaminació encreuada. 
Guardar mostres testimoni dels menjars que es serveixen equivalent a una ració alimentària 4 ó 5 dies 
en mitjà refrigerat o congelat. 
Indicar la composició dels aliments per evitar possibles al·lèrgies alimentaries. 
Gestió dels residus adient. 
No fumar on ho indiqui la legislació vigent. 
Prohibició de consum de begudes alcohòliques pels menors. 

e) Informe del Tècnic de Via Pública:
1- És una activitat recreativa o espectacle públic extraordinari que té lloc en via o espai públic, i
d’organització particular.
2. Es desenvolupa en ocasió de festivals o certàmens que comptin amb una àmplia participació de la
població directament afectada - en dates o vigílies festives, dins d’horaris
en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris – en indrets situats a la distància
necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.
3. És sotmès a llicència municipal per ús privatiu de l’espai públic.
4. No comporta la transformació del domini públic, per la qual cosa no és sotmès a fiança
o garantia.
5. Presenta afectació sobre la via pública: talls de carrer.
6. El titular de l’autorització ha d’adoptar totes les mesures necessàries per
evitar,embrutar o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja que aquesta
llicència, de conformitat amb el Reglament de patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, sense dret a indemnització.
7. L’acte és sotmès a autoliquidació de la taxa per aprofitament privatiu de la via pública que cal
abonar prèviament.

f) Que la brigada municipal, senyalitzi el lloc com a mínim 48 hores d’antelació i subministri el material
demanat a la memòria.

2. Aprovar la liquidació número 1746000072, que s’adjunta a l’expedient, a nom de  L. V. 
M. H., corresponent a la present instal·lació desmuntable a la via pública per un import de 72,90.-€.

3. Que l’ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens de domini públic i 
l’Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar el canvi d’ubicació dels elements o fins i tot la 
retirada d'obstacles de la via pública.

4. Donar trasllat a l’interessat, i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei.” 

17. “DECRET 1676 de data 27/04/201717. “DECRET 1676 de data 27/04/201717. “DECRET 1676 de data 27/04/201717. “DECRET 1676 de data 27/04/2017
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT



Autorització ocupació de la via pública per l’ANC de Calafell 

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les instàncies amb registre d’entrada  2017/13435 en data 26/04/2017, presentada per la Sra. 
N. O. i J.en representació de l’ANC de Calafell amb NIF G-65581621 en les quals demanen permís per 
posar una parada informativa els dies 1, 6, 20 i 27 de maig de 2017 de 10 a 14 hores, a al passeig 
marítim entre el monument al Pescador i la Cofraria

2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les 
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns 
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Vist informe emès pel l’Assessor Jurídic de Via Pública, en data 27 d’abril de 2017, que consten 
incorporats a l’expedient administratiu. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 

D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i 
les activitats recreatives. 

D’acord amb l’Ordenança Municipal de d’Espectacles públics i les activitats recreatives de Calafell. 

Finalment, l’objecte de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.7 - Taxa de l’ocupació de la via pública amb 
quioscos, parades, barraques, casetes, etc, esta constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent 
de terrenys d’ús. Per tant, aquest tipus d’ocupacions generen drets econòmics i, en conseqüència, 
resten subjecte a la taxa prevista a l’esmentada ordenança fiscal. 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA 
EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 

Per tant, resolc, 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

1. Autoritzar a la Sra. N. O. i J. en representació de l’ANC de Calafell amb NIF G-65581621, ha ocupar 
la via pública per instal·lar una parada informativa els dies 1, 6, 20 i 27 de maig de 2017 de 10 a 14 
hores, al carrer Sant Pere cantonada Mossèn Jaume Soler al cotat del pas sota de la via. 

2. Que l’autorització de l’acte queda condicionada a les prescripcions que tot seguit es detallen 
d’acord amb els informes tècnics incorporats al present expedient.

3. Que l’ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens de domini públic i 
l’Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar el canvi d’ubicació dels elements o fins i tot la 
retirada d'obstacles de la via pública.

4. Donar trasllat a l’interessat, i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei.” 



18. “DECRET 1732 de data 03/05/201718. “DECRET 1732 de data 03/05/201718. “DECRET 1732 de data 03/05/201718. “DECRET 1732 de data 03/05/2017
FetsFetsFetsFets

1- En data 24 d’abril de 2017 el Sr. M. El H., amb RGE núm.2017/13353, ha presentat instància 
sol·licitant autorització per l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb tall de carrer per fer una 
descàrrega de material per obres a l’alçada del núm. 19 del c/ Pau Neruda el dia 3 de maig de 2017. 

2- En data 2 de maig de 2017, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe 
favorable que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada 
subjecte a les següents condicions:
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents:  

a. Aquestos requisits tenen que atendre  al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la  delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
b. S’ha de tallar la circulació i fer reserva d’estacionament enfront del número 19 del carrer Pau 
Neruda, ja que als números senars no hi ha espai per estacionament, per millorar la seguretat alhora 
de la descàrrega de materials. 
c. Els materials no podran restar a la via pública i no podran ocupar el pas segur dels vianants, en cas 
de tenir que dipositar aquestos materials a la vorera, operaris de l’obra hauran de senyalitzar un pas 
segur per a vianants. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1- De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part dels altres interessats.

2- L’ús privatiu del domini públic té dues variants:
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

3- L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.



4- En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas
que fos necessari.

5- L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol
cas, ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les
actuacions musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos,
parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la
construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de
càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions
tindran sempre caràcter temporal.

6- En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.

7- Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.

Resolc,  

1111....----    Autoritzar al Sr. M. El H. l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb tall de carrer per descàrrega 
de material d’obra a l’alçada del núm. 19 del c/ Pau Neruda el dia 3 de maig de 2017 subjecte a 
les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la  ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3.Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
b. S’ha de tallar la circulació i fer reserva d’estacionament enfront del número 19 del carrer Pau 
Neruda, ja que als números senars no hi ha espai per estacionament, per millorar la seguretat alhora 
de la descàrrega de materials. 
c. Els materials no podran restar a la via pública i no podran ocupar el pas segur dels vianants, en cas 
de tenir que dipositar aquestos materials a la vorera, operaris de l’obra hauran de senyalitzar un pas 
segur per a vianants. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 



3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000332 per import de 45,00 euros per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la part interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al 
seu coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

11119999.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111777777771111    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00005555////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 27 d’abril de 2017, el Sr. J. R. I. en representació d’Arboleda 2006, S.L., amb RGE núm. 
2017/13.508, ha presentat instància sol·licitant ocupació amb contenidor al c/ l’Estany amb Passeig 
Marítim Sant Joan de Déu pel divendres 5 de maig de 2017.  

En data 02 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments Fonaments Fonaments Fonaments de dretde dretde dretde dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 



immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la viautilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides,materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.  

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar al Sr. J. R. I. en representació d’Arboleda 2006, S.L., l’ocupació amb contenidor al c/ 
l’Estany amb Passeig Marítim Sant Joan de Déu pel divendres 5 de maig de 2017, subjecte a les 
condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament deCalafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es  garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 



3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zonad’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja.  

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000337 per import de 55,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

22220000.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111777777770000    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00005555////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 27 d’abril de 2017, la Sra. A. R. T. representació de la Comunitat de Propietaris Maricel, amb 
RGE núm. 2017/13.597, ha presentat instància sol·licitant ocupació amb camió per descarregar 
bastida al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 90 pel període del 02 al 05 de maig de 2017. 

En data 02 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 



3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de tenir en compte que la zona on s’accedeix per realitzar la descàrrega de materials 
es una zona exclusiva de vianants, això vol dir, que en cap moment es por tallar totalment la circulació 
i el pas de vianants ha de ser segur, i que els materials no podrà restar a la via pública, excepte el 
mínim temps requerit per fel el muntatge. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de 
quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.  

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar a la Sra. A. R. T. representació de la Comunitat de Propietaris Maricel, l’ocupació 
amb camió per descarregar bastida al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 90 pel període del 



02 al 05 de maig de 2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de 
l’Ajuntament de Calafell: 
 “1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la 
via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular 
quant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment 
detestables, garantint la seguretat del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de tenir en compte que la zona on s’accedeix per realitzar la descàrrega de materials 
es una zona exclusiva de vianants, això vol dir, que en cap moment es por tallar totalment la circulació 
i el pas de vianants ha de ser segur, i que els materials no podrà restar a la via pública, excepte el 
mínim temps requerit per fel el muntatge. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000339 per import de 75,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

22221111.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111777766668888    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00005555////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 27 d’abril de 2017, el Sr. J. A. C. M. en representació de l’empresa 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A., ha presentat instància sol·licitant autorització per l’ocupació terrenys 
d’us públic municipal per realització de rassa per gas natural al c/ Can Papiol, 8 pel període del 02 al 
12 de maig de 2017. 



En data 02 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la zona on es vagi a realitzar els treballs esmentats, 48 hores 
abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu, i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
c. En el moment de fer els talls puntual, aquestos es faran amb operaris de l’obra

degudame
nt visibles i complint la normativa en quant a senyalització. 
d. La zona, una vegada finalitzada la jornada laboral haurà de ser visible i haurà d’estar tancada en el 
seu perímetre per evitar l’accés de vehicles o vianants. 
2. La zona és assenyalada a la documentació de l’expedient.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran de adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 



L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de 
quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

L’article 24.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/200, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que l’import de la taxa per l’utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituïts pel sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament, de distribució i de comercialització – excepte, 
els serveis de telefonia mòbil -, que resultin d’interés general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnatge, consistirà, en tot cas i sense exempció alguna, en l’1,5 % dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal de Calafell. L’esmentat 
import no pot ser repercutit als usuaris dels serveis de subministrament.  

En relació a l’esmentat import, l’article 24.1.a) fa l’aclariment que aquest es compatible amb 
altres taxes que puguin establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local, però disposa de forma expressa que queden excloses - degut el pagament 
d’aquesta taxa - l’exacció d’altres taxes derivades de l’utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. Es a dir, aquestes empreses estan 
exemptes de la taxa municipal que deriva de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 - 
Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar al Sr J. A. C. M. en representació de l’empresa Gas Natural 
Catalunya SDG, S.A., l’ocupació terrenys d’us públic municipal per realització de rassa per gas 
natural al c/ Can Papiol, 8 pel període del 02 al 12 de maig de 2017, subjecte a la normativa 
abans descrita i a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de 
Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la zona on es vagi a realitzar els treballs esmentats, 48 hores 
abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu, i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
c. En el moment de fer els talls puntual, aquestos es faran amb operaris de l’obra degudament visibles 
i complint la normativa en quant a senyalització. 



d. La zona, una vegada finalitzada la jornada laboral haurà de ser visible i haurà d’estar tancada en el 
seu perímetre per evitar l’accés de vehicles o vianants. 
2. La zona és assenyalada a la documentació de l’expedient.” 

2222....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja o restauració. 

3333....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Notificar el present acord a la interessada i las departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

5555....----    Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució, que posen fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.” 

22222222.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111777733333333    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00003333////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 28 d’abril de 2017, el Sr. J. G. P. en representació de la Sra. M. D. F. P., amb RGE núm. 
2017/13.733, ha presentat instància sol·licitant ocupació amb camió grua per neteja d’herbes i tapar 
forats en paviment al carrer Vilamar, 16 pel proper 8 de maig de 2017. 

En data 02 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la 
via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular 
quant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment 
detestables, garantint la seguretat del vianant. 

2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. Finalitzada l’autorització el vehicle no podrà romandre al lloc i haurà d’estacionar-se fora 
de la zona ja que es tracta d’una zona de vianants, el vehicle, no podrà tallar completament el transit 
de vianants i s’haurà d’habilitat un pas segur per a vianant. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació 
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
part dels altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de 
quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.  

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 

1111....----    Autoritzar al Sr. J. G. P. en representació de la Sra. M. D. F.
Pascual, l’ocupació amb camió grua per neteja d’herbes i tapar forats en paviment al carrer 
Vilamar, 16 pel proper 8 de maig de 2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del 
tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
 “1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 



2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. Finalitzada l’autorització el vehicle no podrà romandre al lloc i haurà d’estacionar-se fora 
de la zona ja que es tracta d’una zona de vianants, el vehicle, no podrà tallar completament el transit 
de vianants i s’haurà d’habilitat un pas segur per a vianant. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000342 per import de 120,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

22223333.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111777777772222    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00005555////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss 

En data 02 de maig de 2017, el Sr. S. V. B. en representació d’Opera Catalonia, 
SLU, amb RGE núm. 2017/13.867, ha presentat instància sol·licitant talls intermitents amb camiób 
grua per descarregar bigues i material d’obra al c/ Principal, 22 els dies 5 i 8 de maig de 2017. 

En data 02 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública  
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particularquant a la delimitació de les 



obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació,advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus dediscapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de prohibir l’estacionament en cas que no sigui ja prohibit, al carrer Josep Bergés i Barba per 
donar mobilitat i accés a la zona de Calafell poble, juntament amb la senyalització de perill per obres, 
perill per haver doble sentit i reducció de la velocitat a 20 km/h., a la cantonada del lateral de Mossèn 
Jaume Tobella amb Josep Bergés i Barba i a la cantonada amb Clos del Becu. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la viautilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix queaquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 



Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar al Sr. S. V. B. en representació d’Opera Catalonia, SLU, talls intermitents amb camió 
grua per descarregar bigues i material d’obra al c/ Principal, 22 els dies 5 i 8 de maig de 2017, 
subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de 
Calafell: 

1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de carrer 
però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la 
via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en 
particularquant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i 
fàcilment detestables, garantint la seguretat del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
b. S’ha de prohibir l’estacionament en cas que no sigui ja prohibit, al carrer Josep Bergés i Barba per 
donar mobilitat i accés a la zona de Calafell poble, juntament amb la senyalització de perill per obres, 
perill per haver doble sentit i reducció de la velocitat a 20 km/h., a la cantonada del lateral de Mossèn 
Jaume Tobella amb Josep Bergés i Barba i a la cantonada amb Clos del Becu. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000353 per import de 45,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1. Annex 1. Annex 1. Annex 1.     

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Repunt 1r de la part resolutiva de la Repunt 1r de la part resolutiva de la Repunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciósoluciósoluciósolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de lpunt 4t de lpunt 4t de lpunt 4t de la part resolutiva de la Resolucióa part resolutiva de la Resolucióa part resolutiva de la Resolucióa part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

24. “DECRET 2009 de data 24/05/201724. “DECRET 2009 de data 24/05/201724. “DECRET 2009 de data 24/05/201724. “DECRET 2009 de data 24/05/2017



FetsFetsFetsFets    

En data 26 d’abril, el Sr. M. M. L. en representació de l’empresa Sorea, SAU, amb RGE núm. 
2017/13.378, ha presentat instància sol·licitant autorització per ocupació per escomesa d’aigua al 
Passatge Patagonia, 10 pel dia 10 de maig de 2017.  

En data 10 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la zona de la calçada on es vagi a treballar, 48 hores abans 
de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat als vianants, en particular  quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu, i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
c. S’han de ficar senyals de perill d’obres i d’estrenyiment de la calçada, 20 metres abans de 
la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran de adoptar les mesures 



necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació dequioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

L’article 24.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/200, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que l’import de la taxa per l’utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituïts pel sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament, de distribució i de comercialització – excepte, 
els serveis de telefonia mòbil -, que resultin d’interés general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnatge, consistirà, en tot cas i sense exempció alguna, en l’1,5 % dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal de Calafell. L’esmentat 
import no pot ser repercutit als usuaris dels serveis de subministrament. 

En relació a l’esmentat import, l’article 24.1.a) fa l’aclariment que aquest es compatible amb 
altres taxes que puguin establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local, però disposa de forma expressa que queden excloses - degut el pagament 
d’aquesta taxa - l’exacció d’altres taxes derivades de l’utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. Es a dir, aquestes empreses estan 
exemptes de la taxa municipal que deriva de l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 - 
Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 

1.1.1.1.----    Autoritzar l’empresa Sorea, SAU per ocupació per escomesa d’aigua al Passatge Patagonia, 10 pel 
dia 10 de maig de 2017, subjecte a la normativa abans descrita i a les condicions recollides a l’informe 
del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la zona de la calçada on es vagi a treballar, 48 hores abans 
de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu, i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
c. S’han de ficar senyals de perill d’obres i d’estrenyiment de la calçada, 20 metres abans de 
la zona d’obres. 



2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2222....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja o restauració. 

3333....----    Advertir al/a la titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Notificar el present acord a la interessada i las departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

5555....----    Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució, que posen fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.” 

22225555.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888800001111    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00009999////00005555////2222000011117777 
FFFFeeeettttssss 

En data 03 de maig de 2017, la Sra. I. B. G. en representació de la Comunitat de Propietaris 
Edifici Apartaments Sol, amb RGE núm. 2017/14.234, ha presentat instància sol·licitant ocupació 
amb camió formigonera i saca al c/ Vilamar, 72-74, pel període del 08 al 12 de maig de 2017. 

En data 05 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a on es vagi a ficar la saca i el camió formigonera, 48 hores abans 
de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 

2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.  

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.   

1111....----    Autoritzar a la Sra. I. B. G. en representació de la Comunitat de Propietaris 
Edifici Apartaments Sol, l’ocupació amb camió formigonera i saca al c/ Vilamar, 72-74, pel període del 
08 al 12 de maig de 2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de 
l’Ajuntament de Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a on es vagi a ficar la saca i el camió formigonera, 48 hores abans 
de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública  1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a 
la via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en 
particular quant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i 
fàcilment detestables, garantint la seguretat del vianant. 



2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.” 

2222....----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar 
embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1754000349 per import de 75,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

22226666.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888800003333    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00009999////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss

En data 03 de maig de 2017, el Sr. S. V. B. en representació d’Opera Catalonia, 
SLU, amb RGE núm. 2017/13.867, ha presentat instància sol·licitant talls intermitents amb camió grua 
per descarregar bigues i material d’obra al c/ Principal, 22 els dies 9 i 10 de maig de 2017. 

En data 05 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquest Departament considera del tot necessari que realment siguin talls intermitents de circulació i 
no un tall total, en cas que no es pugui realitzar la descàrrega de forma intermitent, per deixar passar 
als veïns de la zona i usuaris dels establiments, operaris de l’obra hauran de fer servi de regulació del 
trànsit al carrer Josep Bergés i Barba per tal de donar pas als vehicles de veïns i usuaris dels 
establiments. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública  



1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona ja és senyalitzada d’altres actuacions, caldrà només reforçar la mateixa amb els  operaris per 
donar seguretat i que en cas que hi hagi vehicles mal estacionats, hauran de donar avis a la Policia 
Local.” 

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.  



Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar al Sr. S. V. B. en representació d’Opera Catalonia, SLU, talls intermitents amb camió 
grua per descarregar bigues i material d’obra al c/ Principal, 22 els dies 9 i 10 de maig de 2017, 
subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de 
Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquest Departament considera del tot necessari que realment siguin talls intermitents de circulació i 
no un tall total, en cas que no es pugui realitzar la descàrrega de forma intermitent, per deixar passar 
als veïns de la zona i usuaris dels establiments, operaris de l’obra hauran de fer servi de regulació del 
trànsit al carrer Josep Bergés i Barba per tal de donar pas als vehicles de veïns i usuaris dels 
establiments. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. La zona ja és senyalitzada d’altres actuacions, caldrà només reforçar la mateixa amb els operaris per 
donar seguretat i que en cas que hi hagi vehicles mal estacionats, hauran de donaravis a la Policia 
Local.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000373 per import de 45,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de punt 1r de la part resolutiva de punt 1r de la part resolutiva de punt 1r de la part resolutiva de la Resolucióla Resolucióla Resolucióla Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el  mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt punt punt punt 4t de la part resolutiva de la Resolució4t de la part resolutiva de la Resolució4t de la part resolutiva de la Resolució4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 



de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

27. “DECRET 1766 de data 05/05/201727. “DECRET 1766 de data 05/05/201727. “DECRET 1766 de data 05/05/201727. “DECRET 1766 de data 05/05/2017
Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:

Sol·licitud per una batucada per un comiat de soltera pel 6 de maig. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 04 de maig de 2017 (REN 2017/14622), de la Sra. Lara Talavera Vallès en representació de 
la Sra. E. V. F., va presentar una instància per la que sol·licita per una batucada per un comiat de 
soltera pel 6 de maig de 19 a 20 hores per la platja de Calafell al passeig marítim. 

2. Que, l’Ajuntament de Calafell, pel dia 6 de maig a la zona de la illa de vianants de Calafell
platja té previst realitzar diferents actes de la Family Weekend, no té disponibilitat municipals per 
poder autoritzar donat els diferents actes i esdeveniments que està previst organitzar i celebrar, entre 
d’altres. A banda de l’exposa i atès la importància a dels esdeveniments previstos no es convenient fer 
aquesta cessió per una fira ja que significaria augmentar de forma considerable els riscos en matèria de 
protecció civil. 

Fonaments de dret:Fonaments de dret:Fonaments de dret:Fonaments de dret:    

1. D’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.

2. D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles
públics i les activitats recreatives.

3. D’acord amb l’art. 17, 18 i 37 i següents de l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais
Públics de Calafell.

4. D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE
L'ALCALDIA EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González
Santiago: d) Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris.

Per tant, resolc, 
RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::     

1111....----    Desestimar la sol·licitud de la Sra. L. T. V. en representació de la Sra. E. V. F. per una batucada per 
un comiat de soltera pel 6 de maig de 2017. 

2222....----    Donar trasllat a l’interessat i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control. 

22228888.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111999922225555    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11117777////00005555////2222000011117777
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Autorització de la reserva la zona d’aparcaments pels dies 28 de maig i 9 de juny de 2017 

FFFFeeeettttssss    



1. El 08 de maig de 2017 va presentar instàncies el Sr. E. V. i C. en representació del Club Basquet 
Calafell amb registres d’entrada 2017/15081 i 2017/18083, en les quals demana 1. amb motiu de la 
celebració de la final del campionat de Catalunya de basquet juny femení demanem reservar la 
zona d’aparcaments situat segons plànol adjunt per autobusos de Girona, Lleida i Barcelona dia 28 de 
maig de les 7 fins les 21 hores. 

2. amb motiu de la celebració del II memorial de basquet “Jordi Albi” demanem reservar la zona 
d’aparcament segons plànol adjunt, el dia 9 de juny de les 14 dins el diumenge 11 a les
12 hores. 

2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de les
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns
per al trànsit de persones o vehicles.

3. Vist els informes emesos pel Tècnic de Mobilitat, en data 09 de maig de 2017, que consten
incorporats a l’expedient administratiu.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre
Tràfic, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Vial, on a l’article39 i següents sobre estacionaments.

2. L’Ordenança Municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. L’Ordenança sobre circulació de vehicles.

4. L’Ordenança Fiscal 2.2.3 Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a parcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, apartat 2

5. Atès informes del tècnic de Mobilitat que conclou amb el següent:
Conclusió a l’apartat 1:
1. Que aquest departament de mobilitat, troba inconvenients en que s’autoritzi la ocupació de carrer
donat que no existeix l’espai necessari per tal de donar seguretat a la zona, ja que la
via no té les mides necessàries per tal de tenir estacionats aquest tipus de vehicles.
2. L’avinguda Alemanya es part de l’itinerari del bus urbà del municipi, així doncs autoritzar
l’estacionament de aquest tipus de vehicles necessitaria del canvi d’itinerari del bus urbà.
3. Aquest departament informa que a prop de la zona demanada existeix una zona reservada
de bus, a la que podrien estacionar els 4 vehicles esmentats a la sol·licitud, sense necessitat de reserva i
no representarien cap tipus de perill a la seguretat viaria, la zona d’estacionament és al carrer Josep
Lluis de la Rosa, al costat del CEIP M. Jacint Verdaguer
4. La zona és senyalada a l’annex.
Conclusió a l’apartat 2:
1. Que aquest departament de mobilitat, troba inconvenients en autoritzar la reserva d’espai
d’estacionament per a vehicles d’aquestes característiques a dins del nucli urbà ja que aquest
tipus de vehicles, degut a les seves mides representen un perill per a la circulació de vehicles i
vianants a la zona on es demana la reserva.
2. La zona on es demana no presenta les mides necessàries per tal de poder fer la reserva i
que quedi estacionat el vehicle en condicions optimes de seguretat per a la resta d’usuaris de
la via pública.
3. Així mateix aquest departament informa que a prop de la zona demanada existeix una reserva
genèrica d’estacionament per aquest tipus de vehicles que compliria les necessàries



mesures per tal de no reduir la seguretat a la zona, al CEIP M. Jacint Verdaguer del carrer Josep Lluis 
de la Rosa. 
4. La zona es senyalada a l’annex.

D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA 
EN ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la Tinent d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 

RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    

1. No autoritzar la reservar d’aparcaments objecte d’aquesta sol·licitud pels dies 28 de maig i 9 de juny 
de 2017, sol·licitada pel Sr. E. V. i C. en representació del Club Basquet Calafell, a l’avinguda 
Alemanya de Segur de Calafell 

2. Informar sol·licitant el Sr. E. V. i C., que la reserva d’estacionament està sotmesa a autorització 
especifica i a la taxa que estableix l’Ordenança Fiscal 2.2.3 Taxa per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a parcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena, segons durada de la reserva i metres d’ocupació que ha d’esser abonats anteriorment a 
l’acta per autoliquidació.
Que l’ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens de domini públic i l’Ajuntament 
en qualsevol moment podrà ordenar el canvi d’ubicació dels elements o fins i tot la retirada d'obstacles 
de la via pública.

3. Donar trasllat a l’interessat, al departament d’esports i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància 
i control, en funció de les circumstàncies del servei.” 

22229999.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888877779999    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11115555////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss

En data 08 de maig de 2017, el Sr. S. V. B. en representació de B. C. R., amb RGE núm. 2017/15.184, 
ha presentat instància sol·licitant talls intermitents amb camió grua per càrrega i descàrrega material 
d’obra al c/ Joan Miró, 10 del 9 de maig al 19 de juny i del 13 de setembre al 31 d’octubre de 
2017. 

En data 10 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tot el carrer Joan Miró, 48 hores abans de les necessitats, degut a 
l’amplada del carrer i la ubicació de l’obra. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública  
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 



2. Degut a la seva situació i sentit dels carrers propers, al no tenir dades suficients de quin serà el 
temps d’aquestos talls intermitents es creu necessari fet canvia a la mobilitat dels carreres per  evitar 
talls totals de la circulació a la zona del poble , donat que hi ha d’altres obres qu3 provoquen talls de 
circulació a llocs propers. 
3. Així doncs, els canvis que es proposen son el següents: 
a. Canvi de sentit del carrer Sol, que actualment es de pujada, fer-lo de baixada entre Principal i 
Passatge del Sol, per donar sortida als veïns de la zona. 
b. Aquesta mesura s’hauria d’aplicar mentrestant es treballi a l’obra en els dies que s’han demanat a la 
sol·licitud. 
4. La zona és senyalada a l’annex..” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el  Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de 
la via pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització 
municipal. Es mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les 
activitats autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació dequioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 



1111....----    Autoritzar al Sr. S. V. B. en representació de B. C. R., talls intermitents amb camió grua per 
càrrega i descàrrega material d’obra al c/ Joan Miró, 10 del 9 de maig al 19 de juny i del 13 de 
setembre al 31 d’octubre de 2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de 
mobilitat de l’Ajuntament de Calafell:  
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tot el carrer Joan Miró, 48 hores abans de les necessitats, degut a 
l’amplada del carrer i la ubicació de l’obra. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obres. 
2. Degut a la seva situació i sentit dels carrers propers, al no tenir dades suficients de quin serà el 
temps d’aquestos talls intermitents es creu necessari fet canvia a la mobilitat dels carreres per evitar 
talls totals de la circulació a la zona del poble , donat que hi ha d’altres obres qu3 provoquen talls de 
circulació a llocs propers. 
3. Així doncs, els canvis que es proposen son el següents: 
a. Canvi de sentit del carrer Sol, que actualment es de pujada, fer-lo de baixada entre Principal i 
Passatge del Sol, per donar sortida als veïns de la zona. 
b. Aquesta mesura s’hauria d’aplicar mentrestant es treballi a l’obra en els dies que s’han demanat a la 
sol·licitud. 
4. La zona és senyalada a l’annex..” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000388 per import de 145,80.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part repunt 4t de la part repunt 4t de la part repunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciósolutiva de la Resoluciósolutiva de la Resoluciósolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 



de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

33330000.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111888888883333    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11115555////00005555////2222000011117777
FFFFeeeettttssss

En data 08 de maig de 2017, el Sr. S. V. B. en representació d’Opera Catalonia, 
SLU, amb RGE núm. 2017/15.177, ha presentat instància sol·licitant talls intermitents amb camió grua 
per descarregar bigues i material d’obra al c/ Principal, 22 pel període del 19 al 22 de juny de 2017. 

En data 05 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obra. 
b. Degut a d’altres obres a la zona d’influència d’aquesta sol·licitud es del tot necessari que 
mentrestant duris aquestos talls intermitents hi hagi operaris de l’obra a la cantonada dels carres Josep 
Bergés i Barba amb el lateral de la Rambla Mossèn Jaume Tobella per no deixar sense accés de vehicles 
a la zona del poble. Aquesta actuació pot provocar l’ANUL·LACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ en cas de no 
respectar-se 
2. La zona és senyalada a l’annex..” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 



En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o 
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció, 
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i 
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran 
sempre caràcter temporal. 

En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors, 
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents 
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar al Sr. S. V. B. en representació d’Opera Catalonia, SLU, talls intermitents amb camió 
grua per descarregar bigues i material d’obra al c/ Principal, 22 pel període del 19 al 22 de juny de 
2017, subjecte a les condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de 
Calafell: 
“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la 
via pública es garantiran unes condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular 
quant a la delimitació de les obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment 
detestables, garantint la seguretat del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obra. 
b. Degut a d’altres obres a la zona d’influència d’aquesta sol·licitud es del tot necessari que 
mentrestant duris aquestos talls intermitents hi hagi operaris de l’obra a la cantonada dels carres Josep 
Bergés i Barba amb el lateral de la Rambla Mossèn Jaume Tobella per no deixar sense accés de vehicles 
a la zona del poble. Aquesta actuació pot provocar l’ANUL·LACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ en cas de no 
respectar-se 
2. La zona és senyalada a l’annex..” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 



4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000390 per import de 45,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

31. “DECRET 1881 de data 15/05/201731. “DECRET 1881 de data 15/05/201731. “DECRET 1881 de data 15/05/201731. “DECRET 1881 de data 15/05/2017
FetsFetsFetsFets

1- En data 10 de maig de 2017 el Sr. J. S. D., amb RGE núm.2017/15543, ha
presentat instància sol·licitant autorització per l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal sense tall de 
carrer amb un contenidor per recollida de branques a l’alçada del núm. 23 del c/ Marinada el dia 11 de 
maig de 2017. 

2- En data 11 de maig de 2017, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe 
favorable que consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada 
subjecte a les següents condicions:
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament al lloc on es vagi a ficar el contenidor, 48 hores abans, en cas que 
sigui necessari.  
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 
1. En el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex.... 
Per tal de no destorbar la circulació al lloc, el contenidor s’haurà de ficar enfront, és a dir, a l’altra 
banda del carrer ja que no hi ha espai d’estacionament a la banda en que és l’habitatge i es fet de 
ficar-lo provoca un obstacle a la circulació. 
En cas que el fiqui a la vorera, no hi hauria cap problema sempre i quan estigués senyalitzat, i el temps 
d’ocupació no sigui superior a un dia.” 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1- De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït er l’ocupació
directa o immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part dels altres interessats.

2- L’ús privatiu del domini públic té dues variants:
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

3- L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.

4- En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas
que fos necessari.

5- L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas,
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de quioscos, parades o
barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, materials de la construcció,
grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les accions de càrrega i
descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes ocupacions tindran
sempre caràcter temporal.

6- En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció,runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal.

7- Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els tinents
d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.

Resolc, 

1111....----    Autoritzar al Sr. J. S. D. l’ocupació dels terrenys d’ús públic sense tall de carrer amb un 
contenidor a l’alçada del núm. 23 del c/ Marinada el dia 11 de maig de 2017 subjecte a les 
condicions recollides a l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
“ 1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament al lloc on es vagi a ficar el contenidor, 48 hores abans, en cas que 
sigui necessari. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 del RD 505/2007, Article 17. 
Obres i intervencions en la via pública. 



1. En el cas d'obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d'accessibilitat i seguretat als vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígids i fàcilment detectables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d'obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d'obres disposaran d'una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 
Es garantirà la il·luminació en tot el recorregut de l'itinerari de la zona d'obres. 
2. La zona és senyalada a l’annex. ... 
Per tal de no destorbar la circulació al lloc, el contenidor s’haurà de ficar enfront, és a dir, a l’altra 
banda del carrer ja que no hi ha espai d’estacionament a la banda en que és l’habitatge i es fet de 
ficar-lo provoca un obstacle a la circulació. 
En cas que el fiqui a la vorera, no hi hauria cap problema sempre i quan estigués senyalitzat, i el temps 
d’ocupació no sigui superior a un dia.” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3333....----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4444....----    Aprovar la liquidació núm. 1755000024 per import de 22,00 euros per la present ocupació i que 
s’adjunta com a AAAAnnnnnnnneeeexxxx    1111....    

5555....----    Notificar el present acord a la part interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al 
seu coneixements i efectes. 

6666....----    Comunicar a l’interessat que: 
6666....1111....    Contra el ppppuuuunnnntttt    1111rrrr    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6666....2222....    Contra el ppppuuuunnnntttt    4444tttt    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrtttt    rrrreeeessssoooolllluuuuttttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    llllaaaa    RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, relatiu a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

33332222.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    1111999988886666    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    11119999////00005555////2222000011117777 
FFFFeeeettttssss

En data 09 de maig de 2017, la Sra. M. A. D. en representació de la Sra. C. C. G. amb RGE núm. 
2017/15.332, ha presentat instància sol·licitant tall de carrer amb camió grua per tala d’arbres al c/ 
Portugal. 9 pel 24 de maig de 2017. 

En data 15 de maig, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell ha emès l’informe favorable que 
consta incorporat a l’expedient, pel que proposa autoritzar l’ocupació sol·licitada subjecte a les 
següents condicions: 



“1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la vorera d’enfront de l’habitatge on es vagin a realitzar els 
treballs, 48 hores abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obra. 
c. Tanques amb senyals de direcció prohibida i senyals de direcció obligatòria juntament amb un cartell 
que indiqui els treballs i accés restringit a veïns. 
2. La zona és senyalada a l’annex..” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals (en endavant, RP), l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o 
immediata d’una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels 
altres interessats. 

L’ús privatiu del domini públic té dues variants: 
a) que no comporti la transformació o modificació del domini públic.
b) que comporti la transformació o modificació del domini públic.

L’ocupació dels terrenys objecte d’aquest expedient administratiu pertany al primer supòsit abans 
esmentat i, com a tal, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a 
indemnització, si s’escau. En tot cas, l’article 71 del RP exigeix que l’exercici de la facultat de l’ens local 
de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la incoació d’un expedient administratiu 
contradictori dirigit a determinat la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 

En aquesta mateix sentit també es pronuncia l’article 17.1 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics de Calafell quan disposa que qualsevol activitat o ocupació de la via 
pública que incideixi en la seva utilització per altres usos comuns requerirà l’autorització municipal. Es 
mes, l’esmentat article, en el seu apartat segon, disposa que els responsables de les activitats 
autoritzades que constitueixin una autorització a la via pública hauran d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar embrutar-la o deteriorar-la i procediran a netejar la part de la via utilitzada en cas 
que fos necessari. 

L’article 18 de l’esmentada Ordenança general estableix que es consideren, en qualsevol cas, 
ocupacions de la via pública subjectes a autorització municipal les activitats següents: les actuacions 
musicals; les actuacions teatrals; la instal·lació d’atraccions i fires; la instal·lació de 
quioscos, parades o barraques; la col·locació de terrasses; la col·locació de tanques, bastides, 
materials de la construcció, grues o sacs de residus; l’aturada de vehicles de mudances en servei, les 
accions de càrrega i descàrrega, i altres ocupacions que es puguin produir. I, afegeix que aquestes 
ocupacions tindran sempre caràcter temporal. 



En base a l’article 58 del RP i d’acord amb l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.8 . Taxa de l’ocupació de 
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc, aquest ús privatiu està subjecte a taxa municipal. 

Vist el decret d’Alcaldia núm..2669/2015, de 22 de juny de delegacions de l’Alcaldia en els 
tinents d’alcalde B) a favor de la tinent d'alcalde, Sra. Teresa González Santiago.  

1111....----    Autoritzar a la Sra. M. A. D. en representació de la Sra. C. C. G. tall de carrer amb camió grua per 
tala d’arbres al c/ Portugal. 9 pel 24 de maig de 2017, subjecte a les condicions recollides a 
l’informe del tècnic de mobilitat de l’Ajuntament de Calafell: 
 “1. Que aquest departament de mobilitat, no troba cap inconvenient en autoritzar la ocupació de 
carrer però s’han de complir els requisits següents: 
a. S’ha de prohibir l’estacionament a tota la vorera d’enfront de l’habitatge on es vagin a realitzar els 
treballs, 48 hores abans de les necessitats. 
b. Aquestos requisits tenen que atendre al que s’exposa a l’article 17 el RD 505/2007. Obres 
i intervencions en la via pública 
1. En el cas d’obres, públiques o privades, o unes altres que afectin a la via pública es garantiran unes 
condicions suficients d’accessibilitat i seguretat al vianants, en particular quant a la delimitació de les 
obres, la qual es realitzarà amb elements estables, rígides i fàcilment detestables, garantint la seguretat 
del vianant. 
2. En els itineraris per als vianants de les zones d’obres es garantirà un pas continu i segur, sense 
ressaltis en el sòl ni elements sortints. 
3. Les zones d’obres disposaran d’una senyalització adequada i rigorosa de delimitació, advertiment i 
perill, que ha de ser perceptible per persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Es garantirà la 
il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de la zona d’obra. 
c. Tanques amb senyals de direcció prohibida i senyals de direcció obligatòria juntament amb un cartell 
que indiqui els treballs i accés restringit a veïns. 
2. La zona és senyalada a l’annex..” 

2.2.2.2.----    Advertir al titular de l’autorització que haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 
evitar embrutar i/o deteriorar l’espai utilitzat i, si s’escau, haurà de procedir a la seva neteja. 

3.3.3.3.----    Advertir al titular de l’autorització que aquesta llicència, de conformitat amb el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, dóna lloc a una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 

4.4.4.4.----    Aprovar la liquidació núm. 1754000405 per import de 45,00.-€ per la present ocupació i que 
s’adjunta com a Annex 1.Annex 1.Annex 1.Annex 1.    

5.5.5.5.----    Notificar el present acord a la interessada i als departaments afectats de l’Ajuntament per al seu 
coneixements i efectes. 

6.6.6.6.----    Comunicar a l’interessat que: 
6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resoluciópunt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la llicència 
urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Contra el punt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resoluciópunt 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la taxa per l’ocupació 



de terrenys d’ús públic, que no posen fi a la via administrativa, procedeix de forma preceptiva, 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

Atès que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient, donant compte a la Junta de Govern local.  

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria 
de  Via Pública en la Junta de Govern. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda: 

1. Quedar assabentats i ratificar-se en el contingut d’aquesta proposta. 

2222....5555....3333....    SSSSOOOOLLLL····LLLLIIIICCCCIIIITTTTUUUUDDDD    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    CCCC////    PPPPOOOONNNNEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    5555777711114444    ////2222000011117777    

Sol·licitud de llicència de gual permanent a C/ Ponent de Calafell  
FFFFeeeettttssss    

1. El 21 de juny de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número 
2017/21205, instància presentada pel senyor R. B. R., mitjançant la qual sol·licita llicència municipal 
d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la 
porta del garatge situat a C/ Ponent de  Calafell,  amb una amplada de 4,5m i que gaudiria de 
capacitat per 1 plaça d’aparcament.

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2.2.2.2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament.

3.3.3.3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.



4444.... Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta 
de Govern.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:  

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor R. B. R., situat a la Carrer Ponent de Calafell, mitjançant 
la placa de gual 444xxxx    d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 4444,,,,5555    metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del 
vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 
l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 
B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el titular 
col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de gual, on hi 
consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres circumstàncies que hi 
poguessin correspondre. 
C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat òptim tot 
seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents. 
4444---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.

2222....5555....4444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711117777000000000000444477777777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR    AAAABBBBRRRREEEEUUUUJJJJAAAATTTT        

Fets: 

1. El 06 de juliol de 2017 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. A. M. B., 
en compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 10 d’abril de 2017, per la 
presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 d’abril de 2017 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. A. M. B., en qualitat de presumpte responsable, la comissió 
d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 71.1 de l'ordenança municipal 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “a la plaça Baixador 1. Consumir begudes 
alcohòliques a la via pública. La persona denunciada es trobava consumint una llauna de cervesa 
“xibeca” a la via pública. El consum estava produint a la porta d’entrada de l’estació de Renfe 



de Segur davant la presència de moltes persones i menors d’edat. La persona interessada no desitja 
signar l’acta”, perquè va protagonitzar els fets.  

4. Que ha estat notificat en el BOE 121 de 22 de maig de 2017 de conformitat amb el que disposa la
llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5. Cuando los
interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a
que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en
su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del
órgano que lo dictó.

5. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que siguin
possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin
assenyalar o aportar els propis denunciats.

Fonaments de Dret: 

1. Pel que el Sr. A. M. B. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada a l'article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l'article 109 l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta penal.

4. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria 
de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor 
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria 
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:  

1.- IMPOSAR al Sr. A. M. B., una sanció de 375,00.-€ com autor d’una infracció  LLEU, consistent 
en consumir begudes alcohòliques als espais públics, atès el que disposa l’article 71.1 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. A. M. B. per tal que ingressi al Banc de Sabadell Núm. ES20 0081 1703 6200 0102 
3503, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot això, en el termini màxim de 
vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació del present Junta de Govern 
Local. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la sanció dins el termini 
assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 



3.- NOTIFICAR el present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics 

2222....5555....5555....    SSSSOOOOLLLL····LLLLIIIICCCCIIIITTTTUUUUDDDD    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    GGGGUUUUAAAADDDDAAAALLLLQQQQUUUUIIIIVVVVIIIIRRRR,,,     DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    
DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL        

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    5555777722220000////2222000011117777    

Sol·licitud de llicència de gual permanent a C/Guadalquivir de Segur de Calafell 
FFFFeeeettttssss     

1111.... El 27 de juny de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número 
2017/21971, instància presentada pel senyor T. G., mitjançant la qual sol·licita llicència 
municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, 
front a la porta del garatge situat a C/ Guadalquivir
de Segur de Calafell,  amb una amplada de 3,5 m i que gaudiria de capacitat per 1 plaça 
d’aparcament. 

2.2.2.2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat,
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3.3.3.3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2.2.2.2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament.

3.3.3.3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4.4.4.4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta
de Govern.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:  

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor T. G, situat a la Guadalquivir de Segur de Calafell, 
mitjançant la placa de gual 444xxxx d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3333,,,,5555    metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del 
vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 



l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 
B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el titular 
col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de gual, on hi 
consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres circumstàncies que hi 
poguessin correspondre. 
C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat òptim tot 
seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents. 
4444---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.

2222....5555....6666....    SSSSOOOOLLLL····LLLLIIIICCCCIIIITTTTUUUUDDDD    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL        

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    5555777711119999////2222000011117777    

Sol·licitud de llicència de gual permanent a C/ Montserrat de Segur de Calafell 
FFFFeeeettttssss    

1. El 23 de juny de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número 
2017/21441, instància presentada per la senyora A. S. T. mitjançant la qual sol·licita llicència 
municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, 
front a la porta del garatge situat a C/ Montserrat de  Calafell, amb una amplada de 4 m i que gaudiria 
de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2.2.2.2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament.

3.3.3.3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4.4.4.4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta
de Govern.



La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:  

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada senyora A. S. T., situat a la Carrer Montserrat de Calafell, mitjançant 
la placa de gual 444xxxx    d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 4444    metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del vehicle, 
senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una distància de 
20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma UNE 48103 
referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 
l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 
B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el titular 
col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de gual, on hi 
consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres circumstàncies que hi 
poguessin correspondre. 
C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat òptim tot 
seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents. 
4444---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.

2222....5555....7777....    AAAALLLLTTTTAAAA    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    NNNNÚÚÚÚMMMM....444xxx   IIII    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    NNNNÚÚÚÚMMMM....333xxx    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    
NNNNIIIICCCCAAAARRRRAAAAGGGGUUUUAAAA

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Alta placa de gual núm xxxx i baixa de la placa de gual núm. xxxx al carrer Nicaragua 

FFFFeeeettttssss    
1. Vista la instància presentada pel senyor E. C. G. en la que sol·licita una nova placa de gual 
per no estar penjada a la vivenda del carrer Nicaragua, de la qual és propietari des del any 2017.

2. Vist que en data 26 de maig de 2011 es va concedir llicència de gual  i contra gual al carrer 
Nicaragua a nom de l’anterior propietari, amb núm. de placa xxxx.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública en que comprova que a l’adreça indicada hi ha una 
entrada i sortida de vehicles, el gual i contra gual no estan pintats i  no hi ha placa penjada. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques..

2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament.

3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4. Vist el Decret d’Alcaldia núm.  2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de  Via Publica en la Junta de Govern.

5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor
senyor Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la
matèria delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern Local per a la seva
aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda: 

1.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent, sol·licitada pel senyor 
E. C. G. , amb el núm. 444xxxx.... Així com donar de baixa la placa núm. 333xxxx al padró de guals.  

2.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, havent de fer el manteniment de la 
senyalització de conformitat amb el contingut d’aquest decret.  

3.- S'hauran d'abonar les taxes municipals al departament de Via Publica c/ St. Pere, 29-31 1r de la 
Platja de Calafell i recollir la nova placa.  

4.- Es donarà compte d'aquest acord a la interessada, al departament de Rendes i  a la Policia local i a 
la part interessada. 

3333.... PPPPRRRREEEECCCCSSSS    IIII    PPPPRRRREEEEGGGGUUUUNNNNTTTTEEEESSSS

No n’hi hagueren 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les , i dóna l'acte per acabat, del qual 
jo, com a secretari/ària en dono fe. 




