
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/5JGL2016/5JGL2016/5JGL2016/5    

A Calafell, en data 4 de febrer de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 

SR. JOSE MANUEL TEJEDOR GONZALEZ 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sra. MARIA LLUISA  LASTRA FLORES 
Sr. MIGUEL ANGEL PERIN TIENDA 
Sr. JUAN JOSE GARCIA ÀLVAREZ 
SR. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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: 

1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIMEDI AMBIMEDI AMBIMEDI AMBIENTENTENTENT 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 14.DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 14.DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 14.DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 14.       

FetsFetsFetsFets 

1. EL 18 d’agost de 2015, amb número de registre d’entrada a l’Ajuntament 29081,  l’ Agència
Catalana de l’Aigua notifica la resolució d’atribució de fons definitiva pel 2015, en concepte de
despeses directes i despeses indirectes per un total de 805.583,59 euros (més IVA). Codi expedient
AF15000005.

2. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, aprova l’acceptació d’aquest atorgament de
recursos.

3. La resolució de l'atribució de fons condiciona  l'efectivitat dels lliuraments  de les  atribucions, en
funció de les despeses que l'administració competent  justifiqui mitjançant la presentació de
factures / certificacions davant de l’Agència Catalana de l’Aigua.



4. EL 25 de gener de 2016,  l’ACA va enviar  al departament d els codis d’autorització per poder
facturar el  següents conceptes corresponents a sanejament:

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 

AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

14141414    
Prestació del servei de 
sanejament de Calafell- 
desembre 2015- 

5000014933 AF15000005 54.486,40 5.448,64 59.935,04 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    54.486,4054.486,4054.486,4054.486,40    5.448,645.448,645.448,645.448,64    59.935,0459.935,0459.935,0459.935,04    

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del DL 3/2003 , la
regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions
locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

2. D’acord amb les condicions de l’atorgament de fons, cada factura/certificació que emeti
l’Ajuntament de Calafell ha de disposar del codi individual d’autorització.

4. Atribucions conferides per decret  2669/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en els
tinents d’alcalde.

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

1. Aprovar la facturació a l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el següent detall:

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 

AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

14141414    
Prestació del servei de 
sanejament de Calafell- 
desembre 2015- 

5000014933 AF15000005 54.486,40 5.448,64 59.935,04 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    54.486,4054.486,4054.486,4054.486,40    5.448,645.448,645.448,645.448,64    59.935,0459.935,0459.935,0459.935,04    

2. Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció.

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADDENDA AL PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADDENDA AL PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADDENDA AL PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI DE COLCONVENI DE COLCONVENI DE COLCONVENI DE COL....LABORACIÓ DE LABORACIÓ DE LABORACIÓ DE LABORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I LA FUNDACIÓ HUMANA PUEBLO PARA PUEBLOL’AJUNTAMENT DE CALAFELL I LA FUNDACIÓ HUMANA PUEBLO PARA PUEBLOL’AJUNTAMENT DE CALAFELL I LA FUNDACIÓ HUMANA PUEBLO PARA PUEBLOL’AJUNTAMENT DE CALAFELL I LA FUNDACIÓ HUMANA PUEBLO PARA PUEBLO       

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

1. El 15 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Calafell va signar el conveni de col·laboració per
recollida selectiva de roba usada amb la Fundació  HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo.

2. HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, és una Organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents



països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, projectes que tenen com a objectiu impulsar la formació, 
l'educació, la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries. 

3. Amb l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració es van col·locar contenidors per la recollida
selectiva de roba usada a diferents llocs del municipi. La Regidoria de Medi Ambient, ha mantingut
diverses reunions amb HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, i considera oportú incrementar
el número de contenidors a nous punts del municipi i que serien:

- Gironés, 11 (Priorat)
- Joanot Martorell, 15
- Av. Diagonal de la Bonanova, 16
- Mestral, 5
- Uruguai, 5
- Estacio, 3
- Suïssa, 1

4. S’inclou a l’expedient l’addenda al conveni de col·laboració.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. En el present supòsit són d’aplicació els següents articles: 5, 47 i 54 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 8, 114, 174 i 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; 1 i 111
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; 304.2 del Decret    179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 3, 41 i 50, i 223 a 225 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 88 i 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. La legislació local estableix que pel compliment dels seus objectius, els Ajuntaments, en
representació dels Municipis, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar,
permutar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, establir i explotar obres i
serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.

3. A més, la legislació sobre    règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú preveu que les Administracions Públiques poden celebrar acords, pactes,
convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris
a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte
satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en
cada cas prevegi la disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors
dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a la
resolució que els posi fi.

4. La legislació sobre patrimoni de les administracions públiques preveu la possibilitat de l’ús
privatiu del domini públic sempre i quan es compleixin els requisits establerts.

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



Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i la    Fundació 
HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, , , , annex al present acord. . . .  

Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la pàgina web 
municipal. 

Quart.Quart.Quart.Quart.---- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció General 
d’Administració Local. 

Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Notificar aquets acord a les parts interessades. 

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA ALIMENTACIÓ I MEDI NATUDEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA ALIMENTACIÓ I MEDI NATUDEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA ALIMENTACIÓ I MEDI NATUDEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA RAL DE LA RAL DE LA RAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I GENERALITAT DE CATALUNYA PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I GENERALITAT DE CATALUNYA PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I GENERALITAT DE CATALUNYA PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I 
ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIAADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIAADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIAADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA       

FetsFetsFetsFets    

1. El 8 de juny de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya publica al DOGC número 6687 l’Ordre AAM/166/2015, de
28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació,
esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents ajuts.

2. L ‘Ajuntament aprova concórrer en aquesta línia per decret d’Alcaldia 2681/15 de 23 de juny.

3. El 29 de desembre amb RE 43.986 es rep la resolució emesa pel Departament d’Agricultura,
Alimentació i Medi Natural mitjançant la qual es concedeix a l’Ajuntament la subvenció sol·licitada
per un import total de 943,98€. S’ha de tenir en compte que segons l’escrit de la Generalitat de
Catalunya, per disponibilitat pressupostària s’ha atorgat el percentatge següent:

- 68,37€ en actuacions d’identificació i esterilització d’animals de refugi
- 10,31€ en actuacions de control de colònies de gats de carrer.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Ordre AAM/128/2014, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per
fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els
corresponents a 2014.

2. Atribucions conferides per decret d’Alcaldia 2011/2688 de data 1 de juliol de 2011.

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

Primer,Primer,Primer,Primer,---- ACCEPTAR el lliurament de l’ajut que atorga el Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell per import total de 943.48€ 



Segon,Segon,Segon,Segon,---- Donar compte d'aquest acord als departaments de tresoreria i intervenció de 
l’Ajuntament. 

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATORGAMENT PROVISIONAL DE FONS PER LA PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATORGAMENT PROVISIONAL DE FONS PER LA PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATORGAMENT PROVISIONAL DE FONS PER LA PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATORGAMENT PROVISIONAL DE FONS PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT  DE CALAFELL 2016. CODI EXPEDIENTPRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT  DE CALAFELL 2016. CODI EXPEDIENTPRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT  DE CALAFELL 2016. CODI EXPEDIENTPRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT  DE CALAFELL 2016. CODI EXPEDIENT    AF15000256.AF15000256.AF15000256.AF15000256. 

FetsFetsFetsFets    

1. El 27 de gener  de 2016, amb número de registre d’entrada 2016/3112, l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) notifica a l’Ajuntament l’atorgament provisional de fons per l’any 2016 en concepte
de despeses directes i indirectes del Sistema de Sanejament de Calafell.

2. L’ACA estableix una atribució a compte en concepte de despeses directes i indirectes
d’explotació del 85% de l’import atribuït per aquest concepte l’any 2015. Els imports atorgats
provisionalment pel 2016, fins a la resolució de fons definitiva són:

Despeses Directes  649,048,39 € (més IVA) 
Despeses Indirectes   35.697,66 € (més IVA) 

TOTAL ATRIBUCIÓ PROVISIONAL DE RECURSOS 2016 ..................  684.746,05€ (més IVA)684.746,05€ (més IVA)684.746,05€ (més IVA)684.746,05€ (més IVA)    

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC), aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre,  la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a
corporacions locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

2. A la present atribució de Recursos li és aplicable amb caràcter general el mateix règim econòmic i
financer que el que s’estableix a la secció primera del Capítol IX del Text refós de la Llei de Finances
de Catalunya, motiu pel qual l’Ajuntament de Calafell ha de complir amb els requisits fixats en
aquesta norma per la seva percepció.

3. La resolució de l'atribució de fons condiciona  l'efectivitat dels lliuraments  de les  atribucions, en
funció de les despeses que l'administració competent  justifiqui mitjançant la presentació de
factures / certificacions.

4. Atribucions conferides per decret  2669/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en els
tinents d’alcalde.

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

Primer.Primer.Primer.Primer.---- Acceptar l’atribució de fons provisional pel 2016, atorgada per l’Agència Catalana de 
l’Aigua,  mitjançant resolució d’11 de gener de 2016 per import de 684.746,05 € (més IVA)684.746,05 € (més IVA)684.746,05 € (més IVA)684.746,05 € (més IVA) per 
l’anualitat 2016 de despeses directes i indirectes, i que resta subjecta a les següents: 

CONDICIONSCONDICIONSCONDICIONSCONDICIONS    



Relatives a les Relatives a les Relatives a les Relatives a les certificacions:certificacions:certificacions:certificacions:    

1a. Els ens gestors o administracions competents en matèria de sanejament han de certificar les 
despeses separadament en funció dels diferents conceptes objecte d’atribució, en el benentès que 
els imports indicats en cada concepte tenen caràcter de màxim.  

En cas de certificar despeses indirectes de gestió d’instal·lacions i de gestió de sistemes, caldrà fer-
ho en certificacions separades.  

2a. La darrera certificació haurà d’ésser presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua abans del dia 
15 de gener de 201715 de gener de 201715 de gener de 201715 de gener de 2017 inclòs, data en que quedarà sense efecte la present atribució de fonsdata en que quedarà sense efecte la present atribució de fonsdata en que quedarà sense efecte la present atribució de fonsdata en que quedarà sense efecte la present atribució de fons. 

Tanmateix l’ACA, mitjançant la corresponent comunicació explícita, podrà modificar aquest termini 
en funció de les instruccions de tancament comptable de l’Agència.  

3a. La validació de les certificacions per l’Agència Catalana de l’Aigua es considerarà efectuada a 
bon compte, atès que poden no haver estat objecte d’una revisió tècnico-econòmica i, per tant, 
podran quedar sotmeses a la corresponent auditoria i posterior regularització en els casos escaients. 

4a. En cas que l’administració beneficiària d’aquesta atribució hagi optat pel sistema de pagaments 
automàtics, l’Agència procedirà a emetre una certificació mensual pel valor de la present atribució 
dividit per 12 per cadascun dels conceptes que inclou. Aquesta certificació serà emesa en els 
primers 15 dies del mes, sempre que l’administració hagi justificat prèviament el compliment de les 
condicions 5a i 8a de la present resolució.  

Aquests imports seran regularitzats de forma quadrimestral durant l’anualitat 2016: el mes de maig 
es regularitzarà el període gener-abril, el mes de setembre es regularitzarà el període maig-agost i 
el mes de gener es regularitzarà el període setembre-desembre.  

Perquè l’Agència pugui procedir a aquesta regularització l’administració beneficiària d’aquesta 
atribució ha de presentar a l’Agència les corresponents certificacions degudament justificades dels 
períodes esmentats en els següents terminis màxims.  

- Justificació gener-abril: presentació màxima 15 de maig de 2016 inclòs
- Justificació maig-agost: presentació amb data màxima 15 de setembre de 2016

inclòs.
- Justificació setembre-desembre: presentació amb data màxima 15 de gener de

2017 inclòs.

Si l’administració no presenta les certificacions degudament justificades en aquest termini o si la 
justificació presentada presenta errades greus, el sistema de certificació automàtic quedarà suspès 
per aquesta anualitat i quedarà substituït pel sistema ordinari de justificació de despesa. L’Agència 
només comunicarà a l’administració aquesta suspensió en el segon supòsit. 

En cas que la regularització sigui a l’alça, l’Agència procedirà a emetre una certificació per l’import 
corresponent, amb el límit màxim de l’import total atribuït en la present resolució a compte. 

Pel cas que la certificació sigui a la  baixa, l’import corresponent serà deduït de la certificació a 
compte del mes següent o mesos següents si no fos possible la deducció en el mes següent. En cas 
que a la finalització de l’anualitat hagi quedat algun import sense poder ser deduït, aquest es 
deduirà de les certificacions de l’anualitat posterior. 



Un cop emesa la resolució definitiva, els pagaments a compte es continuaran regint d’acord amb 
les quantitats establertes en les atribucions de fons provisionals, si bé la regularització tindrà com a 
límit màxim l’import total de l’atribució definitiva.  

Relatives als certificats acreditatius de l’ARRelatives als certificats acreditatius de l’ARRelatives als certificats acreditatius de l’ARRelatives als certificats acreditatius de l’AR    

5a.    Els certificats acreditatius han de presentar-se en el moment establert en aquesta resolució, en 
el benentès que en tot cas han de tenir entrada a l’ACA com a màxim el dia 15 de gener de com a màxim el dia 15 de gener de com a màxim el dia 15 de gener de com a màxim el dia 15 de gener de 
2017 inclòs, da2017 inclòs, da2017 inclòs, da2017 inclòs, data en que quedarà sense efecte l’atribució.ta en que quedarà sense efecte l’atribució.ta en que quedarà sense efecte l’atribució.ta en que quedarà sense efecte l’atribució.    

6a. Les despeses certificades hauran de correspondre a actuacions dutes a terme amb compliment 
de la legislació vigent sobre contractació administrativa.  

L’administració ha d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant informe o certificació 
del seu interventor o del seu secretari, que ha de trametre a l’ACA previ a la primera certificació de 
despesa directa. A tal efecte, l’Agència habilitarà el portal de certificació per permetre la certificació 
de les despeses directes un cop hagi rebut, mitjançant entrada al seu registre, la justificació del 
compliment d’aquesta condició. 

En qualsevol cas, aquesta acreditació s’ha de renovar quan es produeixin canvis contractuals que 
afectin l’execució de les actuacions objecte d’atribució. 

7. Així mateix, l’Administració Competent ha de valorar i notificar explícitament a l’Agència
Catalana de l’Aigua, mitjançant certificat del seu interventor la recepció de les contraprestacions
econòmiques corresponents a la prestació del servei de sanejament, d’acord amb el preveu la lletra
a) de l’article 55.1 del TRLMAC, inclosa la percepció de dividends empresarials en cas que formi
part de l’accionariat d’una societat d’economia mixta que gestioni el servei de sanejament en alta.
Així mateix, aquesta notificació haurà d’ indicar el percentatge de despesa que suposa el
sanejament en relació amb la despesa total del contracte si aquest té com objecte la prestació
d’altres serveis públics i, en tot cas, la justificació de si aquests imports s’han aplicat sufragar les
despeses dels serveis de sanejament en alta.

La notificació de les contraprestacions o dividends rebuts s’ha d’haver efectuat amb anterioritat o 
juntament amb la tramesa a l’Agència Catalana de l’Aigua de l’última certificació, en el benentès 
que el descompte o rescabalament d’’aquests imports es farà –en funció del moment en què es 
tingui coneixement i de la situació administrativa de l’atribució de recursos- en qualsevol de les 
formes establertes en dret, suposant a tots els efectes una reducció de l’import de l’atribució de 
recursos finalment atorgada.  

8a. En qualsevol cas, l’import d’aquestes contraprestacions no serà tingut en compte per a la 
definició i càlcul de l’atribució de recursos de l’anualitat posterior, sens perjudici que a l’esmentada 
atribució se li descomptin novament l’import de les contraprestacions econòmiques rebudes en 
aquella anualitat.  

En cas que no hagi rebut cap d’aquestes contraprestacions, també ho ha de notificar a l’Agència 
Catalana de l’Aigua de forma explícita, abans o conjuntament amb la tramesa de l’última 
certificació. 

9. En el cas de les Despeses Indirectes, l’administra beneficiària d’aquesta atribució, mitjançant
certificat de la seva intervenció ha de detallar i justificar per conceptes la despesa indirecta
efectuada i el seu caràcter finalista per a la gestió del sanejament en alta del seu àmbit



competencial, així com el compliment de la legislació vigent, especialment la relativa a la 
contractació administrativa en cas que part d’aquestes despeses corresponguin a serveis contractats 
per l’administració competent.  

L’Agència habilitarà el portal de certificació per permetre la certificació de les despeses indirectes 
quan hagi rebut, mitjanánt entrada al seu registre, la justificació del compliment d’aquestes 
condicions.  

Les despeses del personal que s’incloguin a les  despeses indirectes,  poden incloure a més del propi 
cost del personal, les despeses originades pel desenvolupament de les seves tasques 
(desplaçaments, equipament, telefonia, etc). Pel que fa a les despeses generals (informàtica, 
material d’oficina, despeses i subministraments propis de l’estructura organitzativa on es realitza la 
gestió, etc) es podran justificar les que siguin repercutibles al personal que estigui adscrit a la gestió 
del sanejament, tenint en compte que el cas d’estructures administratives on l’àmbit de gestió sigui 
més ampli que el corresponent al sanejament, la repercussió es farà proporcionalment al personal 
de cada àmbit de competència. En cap cas tindran la consideració de despeses indirectes els 
impostos, cànons i taxes.  

Altres condicionants tècnics i administratiusAltres condicionants tècnics i administratiusAltres condicionants tècnics i administratiusAltres condicionants tècnics i administratius    

10a. Els lliuraments corresponents es faran efectius en funció de les despeses que l’Administració 
Competent justifiqui mitjançant la presentació de factures expedides o autoritzades per la seva 
intervenció. 

11a. D’ altra banda, en tot allò aplicable al cas, haurà d’ acreditar davant l’ ACA els requisits 
establerts pel Text refós de la llei de Finances de Catalunya (TRLFC), principalment els que estableix 
la Secció 1a del Capítol IX del pel que fa a l’acreditació del que disposen els articles 92 bis- relatiu a 
les donacions efectuades pel perceptor-, l’article 95- en relació amb la recepció o no recepció 
d’altres percepcions amb destinació al sanejament- i l’article 98- relatiu al necessari compliment 
pels beneficiaris de les obligacions tributàries davant la Generalitat.  

L’esmentada acreditació s’haurà d’efectuar davant l’òrgan de l’ACA encarregat dels pagaments 
(article 98.3 del TRLFC), de forma expressa i prèvia al cobrament de qualsevol import de l’atribució 
efectuada mitjançant informe o certificació del seu interventor. 

12a. Tota l’activitat d’explotació s’haurà de realitzar d’acord amb la normativa vigent i en concret 
pel tractament de residus haurà de: 

a) retirar degudament, transportar i dipositar el flotants de pretractament, sorres i residus
recollits a les instal·lacions d’acord amb la legislació vigent.

b) Tractar i disposar els fangs produïts, de manera que puguin retirar-se fàcilment i
minimitzant la generació d’olors, en el lloc i forma permesos per la legislació, seguint si
s’escau  les condicions de l’Agència.

13a. En relació amb les funcions de verificació tècnico-econòmica sobre l’ actuació objecte d’ 
atribució que pertoquen a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Administració competent assumeix 
envers l’Agència Catalana de l’Aigua les obligacions que segueixen: 

a) Aportar a requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, el detall i les factures originals
dels proveïdors i subcontractistes de les despeses reflectides en les factures/certificacions,
així com totes les justificacions de la despesa que puguin ser requerides.



b) Aportar una relació de totes les inspeccions a establiments connectats al sistema de
sanejament i inclosos en les seccions C, D i E de la CCAE, o aquells que generin un
abocament superior a 6.000m3/any.

c) Aportar qualsevol altra informació requerida pels òrgans de l’Agència.

14a. L’Administració Competent col·laborarà en les activitats educatives i formatives que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat organitzi en relació amb la present actuació que finança 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Segon.Segon.Segon.Segon.---- Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció. 

1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili a la Rambla del president Lluís
Companys, 14 i RGE núm. 41979 de data 04 de desembre de 2015, en el  que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor J. L. Q. O. , amb les següents dades:

Expedient:  2009/0034738 
Ref:  31693 
Deute: 1.567,45€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a Catalunya Caixa , oficina 2013, 
compte núm. ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “ Embargament de 
sous i salaris del senyor J. L. Q. O., expedient 2009/0034738”

3. Vist l’informe núm. 0030 de data 27 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per Base Gestió d’Ingressos, amb 
domicili a la Rambla del President Lluís Companys, 14 de Tarragona, de data 04 de desembre 
de 2015, en el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor J. L. Q. 
O. per un import de 1.567,45€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la 
seva aplicació en la primera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament 
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D’ACORD SOBREPROPOSTA D’ACORD SOBREPROPOSTA D’ACORD SOBREPROPOSTA D’ACORD SOBRE    L’APLICACIÓ EN NÒMINA D’UN EMBARGAMENT DE SOU L’APLICACIÓ EN NÒMINA D’UN EMBARGAMENT DE SOU L’APLICACIÓ EN NÒMINA D’UN EMBARGAMENT DE SOU L’APLICACIÓ EN NÒMINA D’UN EMBARGAMENT DE SOU 
A UN TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.A UN TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.A UN TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.A UN TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.    

 FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés pel Jutjat Instància 7 de Vilanova i la Geltrú, amb domicili a la ronda Ibérica, 
175 de Vilanova i la Geltrú i RGE núm. 40854 de data 24 de novembre de 2015, en el  que 
sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor  J. A. R. M., amb les següents dades:

2. Referència: Procediment d’execució procedent del mateix Jutjat 605/2015 secció S
Deute: 925,10€ de principal + 277,00€ en concepte de costas e interessos.

3. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al Banc Santander , número IBAN 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 i en el concepte de referència ha de constar 2741 0000 05 
0605 15, amb indicació expressa del número de procediment i de l’any.

4. Vist l’informe núm. 474, de data 21 de desembre de 2015, emès per la directora de Recursos 
Humans. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.



2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de
les atribucions de l’Alcalde.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Quedar-ne assabentats de l’escrit tramès pel Jutjat Instància 7 de Vilanova i la Geltrú, amb 
domicili a la ronda Ibérica, 175 de Vilanova i la Geltrú i RGE núm. 40854 de data 24 de 
novembre de 2015, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor 
J. A. R. M., per un import de 925,10€ de principal més 277,00€ en concepte de costas e 
interessos, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la primera en la qual 
s’aplicarà en la nòmina de gener de 2016.

2. Notificar a l’interessat, al Jutjat Primera Instància 7 de Vilanova i la Geltrú, al departament de 
tresoreria, departament d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per BASE Gestió d’Ingressos, amb domicili a la Rambla del President Lluís
Companys, 14 de Tarragona, de data 04 de desembre de 2015, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor D. P. C., amb les següents dades:

Expedient: 2014/0066776 
Rebut 43-900-000-2014-01-0066776 
Ref  50654 
Import del deute  :  859,41€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al compte obert a Catalunya Caixa,
oficina 2013, compte número ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “
Embargament de sous i salaris de Damián Pescuezo Cantisano, expedient 2014/0066776”.



3. Vist que actualment se li està practicant la retenció d'un altre embargament corresponent al
procediment amb número d’execució 749/2014 secció 1 EAP-L., ordenat pel Jutjat de Primera
Instància 6 de El Vendrell.

4. Vist l'informe núm. 0031/rh/cg emès per la directora de Recursos Humans, que queda unit a
l'expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Quedar-ne  assabentats de l’escrit tramès per BASE Gestió d’Ingressos, amb domicili a la 
Rambla del President Lluís Companys, 14 de Tarragona, de data 04 de desembre de 2015, en 
el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor D. P. C., per un import de 
859,41€, tot exposant que es procedirà, sens perjudici d’una ordre en contrari, a aquest 
embargament una vegada finalitzat l’embargament pendent anterior.

2. Donar compte a l'interessat, a Base Gestió d’Ingressos de Tarragona, al departaments d'aquest 
Ajuntament de Tresoreria i Intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sense perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili a la Rambla del president Lluís
Companys, 14 i RGE núm. 41976 de data 04 de desembre de 2015, en el  que sol·liciten que 
es procedeixi a la retenció de sou del senyor J. L. H. , amb les següents dades:

Expedient:  2008/001873 
Ref:  44724 
Deute: 105,73€ 



2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a Catalunya Caixa , oficina 2013, 
compte núm. ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “ Embargament de 
sous i salaris del senyor J. L. H., expedient 2008/001873”

3. Vist l’informe núm. 0032 de data 28 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Quedar-ne assabentats de l’escrit tramès per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili a la Rambla 
del President Lluís Companys, 14 de Tarragona,   de data 04 de desembre de 2015, en el que 
sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor J. L. H.  per un import de 105,73€, i 
procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament 
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a l'entitat 
que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST TREBALLADOR/A D’AQUEST TREBALLADOR/A D’AQUEST TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  AJUNTAMENT.  AJUNTAMENT.  AJUNTAMENT.     

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla Nova, 93 i RGE núm.
2345 de data 21 de gener de 2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou 
del senyor I. T. G., amb les següents dades:



Referència:  431621300345Y P4303700AD1 
Data de diligència: 15.01.2016 
Deute:  472,39€ 

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència
Tributària Model 008 que s'adjunten en el present acord.

3. Vist que l'esmentat escrit indica que l’ ingrés s'efectuarà a Tresoreria Pública mitjançant Banc,
Caixa d'Estalvis i Cooperatives de crèdit, tot i que no es tingui compte oberta, amb els
documents que s’adjunten i es trameten al Departament de Tresoreria d'aquest Ajuntament.

4. Vist l’informe núm. 0033 de data 28 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos
Humans, , que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili 
a la Rambla Nova, 93 de Tarragona, de data 15 de gener de 2016, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor I. T. G. per un import de 472,39€, i procedir al 
corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament 
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 



1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili al carrer Raval de Montserrat, 14
i RGE núm. 42736 de data 02 de desembre de 2015, en el  que sol·liciten que es procedeixi a 
la retenció de sou del senyor J. A. A. , amb les següents dades:

Expedient:  RD-2009-01180684 
 UR-2010-29143945 
 RD-2010-30927990 
 UR-2011-31969619 
 RD-2011-32979433 
 UR-2012-34082707 
 RD-2012-34867277 
 MU-2013-36668178 

Ref:  EMSO-2011-4922-2018865D 

Deute: 967,42€ en concepte de principal, recàrrecs de constrenyiment, 
interessos de demora i despeses de procediment.  

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona amb compte núm. ES34 2100 0087 6702 0111 7952, indicant necessàriament “
EMSO-2011-4922-2018865”

3. Vist l’informe núm. 0034 de data 28 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos
Humans, , que queda unit a l’expedient.

ffffonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès l’Ajuntament de Terrassa, amb 
domicili al carrer Raval de Montserrat, 14 i RGE núm. 42736 de data 02 de desembre de 2015, 
en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor J. A. A. per un import 
de 697,42€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en 
la propera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament 
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.7. 1.2.7. 1.2.7. 1.2.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per Base Gestió d’Ingressos, amb domicili a la Rambla del president Lluís
Companys, 14 i RGE núm. 41980 de data 04 de desembre de 2015, en el  que sol·liciten que 
es procedeixi a la retenció de sou del senyor J. R. F. , amb les següents dades:

Expedient:  2014/0060247 
Ref:  49586 
Deute: 514,11€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a Catalunya Caixa , oficina 2013, 
compte núm. ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “ Embargament de 
sous i salaris del senyor J. R. F., expedient 2014/0060247”

3. Vist l’informe núm. 0035 de data 28 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.



3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les 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. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per Base Gestió d’Ingressos, amb 
domicili a la Rambla del President Lluís Companys, 14 de Tarragona, de data 04 de desembre 
de 2015, en el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor J. R. F. per un 
import de 514,11€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació 
en la propera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, a Base Gestió d’Ingressos, al departament de tresoreria, departament 
d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.8. 1.2.8. 1.2.8. 1.2.8. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIA 

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIA 

Es dóna lectura dels següents decrets d’Alcaldia: 

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4146, de 04 de desembre  de 2015, relatiu a la concessió 
d’una bestreta al senyor M. M. R.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4238, de 15 de desembre de 2015, relatiu a la concessió 
d’una bestreta al senyo J. P. A.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4248, de 15 de desembre de 2015, relatiu a la concessió 
d’una bestreta al senyor X. C. S.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4237, de 15 de desembre de 2015, relatiu a la concessió 
d’una bestreta a la senyora  F. R. S.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 51, de 14 de gener de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou a la senyora M. B. A.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 48, de 14 de gener de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou a la senyora A. M. M. R. 



- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 120, de 25 de gener de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta a la senyora E. T.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 25, de 08 de gener de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. F. B.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 42, de 13 de gener de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. B. C.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 49, de 14 de gener de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou al senyor M. L. V. 

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. Quedar-ne assabentada.

1.2.9. 1.2.9. 1.2.9. 1.2.9. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER 
EXTINGIT EL CONTRACTE DE TREBALL PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE SUBSCRIT EXTINGIT EL CONTRACTE DE TREBALL PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE SUBSCRIT EXTINGIT EL CONTRACTE DE TREBALL PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE SUBSCRIT EXTINGIT EL CONTRACTE DE TREBALL PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE SUBSCRIT 
AMB UN ALUMNE DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC AMB UN ALUMNE DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC AMB UN ALUMNE DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC AMB UN ALUMNE DE LA CASA D’OFICIS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC 
CORRESPONENT AL PROGRMA DE SUPORT ALS TERCORRESPONENT AL PROGRMA DE SUPORT ALS TERCORRESPONENT AL PROGRMA DE SUPORT ALS TERCORRESPONENT AL PROGRMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE RITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE RITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE RITORIS AMB MAJORES NECESSITATS DE 
REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2014; I ORDENAMENT REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2014; I ORDENAMENT REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2014; I ORDENAMENT REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2014; I ORDENAMENT 
D’HVAERS PER DEURE CONTRET AMB L’ADMINISTRACIÓ.D’HVAERS PER DEURE CONTRET AMB L’ADMINISTRACIÓ.D’HVAERS PER DEURE CONTRET AMB L’ADMINISTRACIÓ.D’HVAERS PER DEURE CONTRET AMB L’ADMINISTRACIÓ.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 30 de juny de 2015, per decret de la Regidoria de Serveis Interns número 2.693, es va 
resoldre contractar mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, entre 
d’altres, al senyor E. R. R., a temps complert, des del 30 de juny al 29 de desembre de 2015, 
ambdós inclosos, com a alumne de la casa d’oficis dins del Programa de suport als territoris 
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social a càrrec de la subvenció Treball als Barris 
2014, d’acord amb l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, amb número d’expedient 
TTB-068/14.

2. El 13 de gener de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta 
Corporació número 1170, el senyor E. R. R., sol·licita la baixa voluntària del seu lloc de treball 
per motius personals, amb efectes del dia 27 de desembre de 2015.

3. Atès que aquesta baixa voluntària és extemporània i la nòmina del mes de desembre de 2015 
es va confeccionar i abonar fins a la data de finalització contracte.

4. Vist que a resultes d’aquesta finalització s’ha demanat a la gestoria encarregada dels assumptes 
de personal d’aquest Ajuntament, els càlculs inherents a la liquidació, que ha donat el següent 
resultat, tenint en consideració que va cobrar fins el dia 29 de desembre quan realment només 
va treballar fins el 27 de desembre de 2015, quan no tenia dret a la seva totalitat: 



5. Vist el deute contret per part de l’interessat amb l’Ajuntament de Calafell, procedeix la seva
regularització segons el detall següent:

6. El 22 de gener de 2016 la directora de Recursos Humans emet informe núm.
0023/2016/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. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

4. Article 57 i 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius,
i devolució d’ingressos indeguts.

5. Articles 15 i 49.1.d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre durada dels contractes.

6. Article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, LGP, on defineix el
pagament indegut a favor d’una persona, en qui no concorri dret algun de cobrament front
l’Administració amb respecte de dit pagament o en quantia, que excedeixi de la consignada en
l’acte o document que va reconèixer el dret del creditor. I estableix així mateix que el perceptor
del pagament indegut total o parcial queda obligat a la seva restitució, sent l’òrgan
administratiu competent, qui inici d’ofici, l’expedient de reintegrament de les quanties
indegudament pagades conforme el procediment administratiu.

7. 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.

DDDDEEEESSSSGGGGLLLLOOOOSSSSAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    SSSSrrrr....    EEEE. RRRR.    RRRR.    

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    Sou BaseSou BaseSou BaseSou Base    

Part Part Part Part 
proporcional proporcional proporcional proporcional 
paga extrapaga extrapaga extrapaga extra    BrutBrutBrutBrut    IRPFIRPFIRPFIRPF    

Quota Quota Quota Quota 
ObreraObreraObreraObrera    NetNetNetNet    

Nòmina abonada, fins el 29 
de desembre de 2015 470,24 € 78,37 € 548,61 € -10,97 € -6,27 € 531,37 € 
Nòmina correcta, fins el 27 
de desembre de 2015 437,81 € 72,96 € 510,77 € -10,22 € -6,27 € 494,28 € 
Diferència 32,43 € 5,41 € 37,84 € -0,75 € 0 37,09 €37,09 €37,09 €37,09 €    

Conceptes:Conceptes:Conceptes:Conceptes:    
Import abonat Import abonat Import abonat Import abonat 
indegudamentindegudamentindegudamentindegudament    

Import segons Import segons Import segons Import segons 
baixa voluntàriabaixa voluntàriabaixa voluntàriabaixa voluntària    

Diferència a favor de Diferència a favor de Diferència a favor de Diferència a favor de 
l’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafell    

Total netTotal netTotal netTotal net    531,37 €531,37 €531,37 €531,37 €    494,28 €494,28 €494,28 €494,28 €    ----37,09 €37,09 €37,09 €37,09 €



8. 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.

9. 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. Acceptar la baixa voluntària i donar per extingit el contracte de treball per a la formació i 
l’aprenentatge subscrit amb el senyor E. R. R., com a alumne de la Casa d’Oficis dins del 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social a 
càrrec de la subvenció Treball als Barris 2014, amb efectes del dia 27 de desembre de 2015.

2. Aprovar els imports bruts de la liquidació de l’interessat, amb efectes del 27 de desembre de 
2015, i regularització de l’abonament indegut a 29 de desembre de 2015, amb un saldo 
negatiu a favor de l’Ajuntament de Calafell d’import total net de -37,09 €, segons consta a la 
part expositiva d’aquesta resolució.

3. Ordenar a l’interessat el pagament del deute pendent de -37,09 € nets que manté amb aquesta 
Administració, en un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la notificació d’aquesta 
resolució, a ingressar al número de compte d’aquesta Corporació que es detalla, amb la 
referència: Devolució nòmina E. R. R..
CCC: 0081-xxxx-xx-xxxxxxxxxx. Banc de Sabadell

4. Advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment en la devolució, s’iniciaran els tràmits 
oportuns per a la seva execució, amb aplicació dels interessos corresponents.

5. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, 
Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria, informar al Comitè d’Empresa i a la gestoria que 
porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 

1.2.10. 1.2.10. 1.2.10. 1.2.10. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA RENÚNCIA D'UN FUNCIONARI INTERÍ D'AQUEST PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA RENÚNCIA D'UN FUNCIONARI INTERÍ D'AQUEST PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA RENÚNCIA D'UN FUNCIONARI INTERÍ D'AQUEST PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA RENÚNCIA D'UN FUNCIONARI INTERÍ D'AQUEST 
AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT    

FetsFetsFetsFets    

1. El 6 d’abril de 2010, per Decret de la regidoria de Serveis Interns núm. 1282, es va resoldre
nomenar com a funcionari interí, per màxima urgència, al senyor J. E. C., per cobrir la 
plaça vacant d’auxiliar administratiu, vacant temporalment per comissió de serveis de la seva 
titular, anomenada auxiliar de Cultura a la relació de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament, al Departament de Cultura i Educació, Grup C2, complement de destí 13, amb 
efectes del dia 7 d’abril de 2010 i fins a la reincorporació de la seva titular o la seva cobertura 
reglamentària. El lloc de treball que ocupa és el de dinamitzador cultural.



2. El 21 de gener de 2016 i registre general d’entrada núm. 2.321, el senyor J. E. C., presenta 
instància davant d’aquesta Corporació i comunica la seva renúncia voluntària com a empleat 
de l’Ajuntament de Calafell amb efectes del 7 de febrer de 2016.

3. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0025/2016/RH/CG, de 25 de 
gener de 2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic on s’estableix que el
cessament dels funcionaris interins es produeix per les causes que preveu l’article 63.

2. Article 64 de l’esmentat text refós de l’EBEP sobre la renúncia voluntària per part del
funcionari.

3. Article 7.e)  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les
entitats locals, que regula el cessament del personal interí per renúncia de l’interessat.

4. Article 124.4 del 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 sobre la pèrdua de la condició de funcionari en cas de renúncia.

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

6. 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.

7. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

8. La competència per delegació de les atribucions de l’alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.

9. 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.

10. Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, de 22 de juny, on 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. Acceptar la renúncia presentada pel senyor J. E. C., i cessar el seu nomenament
com a funcionari interí adscrit a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de
titulació, amb efectes del dia 7 de febrer de 2016.



2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als departaments de Cultura i
ensenyament, de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria municipal, a la gestoria que
porta els temes de personal de l’Ajuntament, i informar a la  Junta de Personal i a les seccions
sindicals.

1.3. TURISME I VIA PÚBLICA 1.3. TURISME I VIA PÚBLICA 1.3. TURISME I VIA PÚBLICA 1.3. TURISME I VIA PÚBLICA ----    TURISMETURISMETURISMETURISME 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 14.604,17 EUROS ATORGADA PER PART PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 14.604,17 EUROS ATORGADA PER PART PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 14.604,17 EUROS ATORGADA PER PART PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 14.604,17 EUROS ATORGADA PER PART 
DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER 
L'IMPOST SOBRE LES ESTADES ALS ESTABLIMENL'IMPOST SOBRE LES ESTADES ALS ESTABLIMENL'IMPOST SOBRE LES ESTADES ALS ESTABLIMENL'IMPOST SOBRE LES ESTADES ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL TS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL TS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL TS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL 
TERCER TRIMESTRE DE 2015.TERCER TRIMESTRE DE 2015.TERCER TRIMESTRE DE 2015.TERCER TRIMESTRE DE 2015.       

Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Turisme, registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell 
1120 de data 13 de gener de 2016, sobre l’aprovació d’assignació a ajuntaments i consells 
comarcals del Fons per al Foment del Turisme corresponent al tercer trimestre de 2015 de liquidació 
de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET),  l’assignació a l’Ajuntament de Calafell és de 
14.604,17 euros. 

Que la llei 5/2012  de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades  en establiments turístics, estableix que el 30% dels ingressos generats per les 
pernoctacions a cada municipi  han de ser transferits a l’Ajuntament corresponent per tal que els 
destini a actuacions de promoció turística. 

Que la normativa estableix que caldrà certificar a la Generalitat la destinació dels recursos transferits 
en base a les directrius d’actuació del Fons per al Foment del Turisme per aquest any 2016: 

-Suport als segells d’especialitat de la destinació: DTF, DTE, Turisme Sènior, Turisme Accessible.
-Millora de l’experiència turística del visitant en els equipaments d’informació i atenció turística.
-Pla de formació en idiomes, en atenció al client, i en presentació del serveis, amb l’objectiu
d’assolir l’excel.lència.
-Millora de l’experiència turística estimulant la creació i consolidació de nou producte turístic sobre
la base dels recursos turístics de la destinació.
-Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de l’experiència
turística.
-Millora de la senyalització turística de la destinació.
-Priorització de la captació de turisme interior, afavorint que el català faci turisme a les destinacions
catalanes.
-Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França)
-Pla de captació i retenció de mercats internacionals en coordinació amb el pla d’actuacions de
l’ACT.

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

PRIMER.-  Acceptar la quantitat de 14.604,17 euros  atorgada per part de la Direcció General de 
Turisme amb motiu dels ingressos generats per l’impost sobre les estades als establiments turístics 
de Calafell durant el tercer trimestre del 2015. 



SEGON.-  Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta i emetre la 
corresponent certificació de la destinació dels recursos transferits. 

TERCER.- Donar compte a l’interessat així com als departaments de Turisme i Intervenció. 

1.4. TURISME I VIA PÚBLICA 1.4. TURISME I VIA PÚBLICA 1.4. TURISME I VIA PÚBLICA 1.4. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i de proposició de prova presentades fora de termini el 30/12/15 
registre entrada núm. 44152 pel Sr. C. Á. M. en representació de Confi Mail, S.L.  en relació amb 
l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 
26/11/2015 sobre l’inicií del procediment sancionador  en el que exposa el següent:

1. Que ha rebut notificació de l’expedient en el que consta que existeix publicitat en diversos 
portals i no consta autorització de via pública.

2. Que comuniquen que la seva empresa disposa a traves del Ministeri de Foment certificat 
d’operador postal segons document adjunt.

3. Que els fulls es van trobar 24 hores desprès del repartiment, que sempre ho posen en les 
bústies mai als postals.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’Inspector de Via Pública, de data 10 de 
setembre de 2015 CCCCOOOONNNNFFFFIIII    MMMMAAAAIIIILLLL    SSSSLLLL, que es transcriu literalment: "Establiment: Lidel supermercats. 
Lloc Publicitat: carrer Sant Pere, Mallorca, Montserrat, Carme, Vilamar i altres punts del municipi. 
Descripció: Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, al terra dels portals de les 
vivendes, no consta permís de via pública, segons ordenances municipals, no és pot fer aquests 
tipus de publicitat a la via pública." segons els articles 37, 39, 45, 46 i 47  de l’ordenança municipal 
de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. C. Á. M. en representació de Confi Mail, S.L., a 
tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és procedent 
l’admissió, 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1.Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article
59. Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a
l’expedient.

2. Que en el suposat incompliment reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que
disposa l'article 70 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que
diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i
manifesta l’expressa’t en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un
manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent".



3. Que l’activitat desenvolupada per l’empresa incompleix el que disposa el Capítol IV de
l’ordenança de convivència ciutadana, pel que prèviament es necessari obtenir la corresponent
autorització municipal per dur a terme l’activitat publicitària en la via pública (article 39)  i en cap
cas es concedeix autorització per enganxar propaganda en la via pública, el mobiliari urbà, parets
etc, pel que els interessats haurien d’haver sol·licitat prèviament autorització per difondre publicitat
en els espais públics o en domicilis, i haurien d’haver realitzat amb caràcter anticipat, a més, l’
ingrés de la taxa.

• Vist l’article 37 s'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota acció
encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació,  en particular les
relatives a activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantantel trípode a
terra, ja siguin de vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual.

• Vist l’article 46 disposa que “ Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis,
als monuments, als temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà
i en altres llocs anàlegs….” 

• Vist l’article 47.1. …………En els casos que la publicitat no la distribueixi una empresa 
autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar, seran responsables  de les 
infraccions comeses el subjecte que anuncia 

• Vist l’article 50 (Activitats que poden embrutar els espais públics) 1. Totes les activitats que
puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense
perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents,
exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així
com també la de netejar les parts i els elements urbans que n'hagin estat afectats i la de
retirar-ne els materials residuals resultants.2. L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les
accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior

• Vist l’article 45.1. Únicament podran realitzar l'activitat de repartiment domiciliari de
publicitat els mateixos anunciants o les empreses de distribució de material publicitari
legalment constituïdes amb aquesta finalitat, les quals hauran d'estar donades d'alta a
efectes tributaris i estar en possessió de les llicències i permisos municipals corresponents
segons al·legacions  i proves presentades i verificat l’expedient, es detecta que incompleix
el que disposa l’article

• 45.2 de OMC que diu “. El material publicitari haurà d'ésser dipositat a l'interior de les
bústies particulars o en aquells espais que els veïns o les comunitats de propietaris hagin
disposat per a la seva recepció, i haurà d'estar plegat degudament tenint en compte les
dimensions de les boques de les bústies. Es prohibeix expressament deixar la publicitat a
les entrades, als vestíbuls, als accessos de finques i als elements comuns dels immobles no
destinats a la recepció de correspondència o publicitat, com ara taules, cadires o
jardineres.”, donat que el material ha estat dipositat al terra  de les entrades de les
finques.

4. Vist el que disposa el DECRET 23/2002, de 22 de gener, pel qual es desenvolupa el procediment
per a l'obtenció de llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu exercici
i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria, en els articles següents:

• Article 1 1.1 L'Administració competent per atorgar les llicències relatives a l'exercici de la
publicitat dinàmica són els ajuntaments en el terme municipal dels quals es dugui a terme
aquesta activitat. 1.2 L'òrgan competent per a l'atorgament de les llicències a què fa
esment l'apartat anterior és el que fixin les ordenances municipals, i en el seu defecte, la
presidència de la corporació.

• Article 3 3.1 Han de sol·licitar les llicències les persones físiques o jurídiques que pretenguin
realitzar de manera directa l'exercici de la publicitat dinàmica. Així mateix, també han de
sol·licitar les llicències els col·lectius sense personalitat jurídica en els termes que determinin



les ordenances corresponents. En tots els supòsits, la llicència s'ha de sol·licitar abans de 
l’inicií de l'activitat de publicitat dinàmica que es pretengui realitzar. 
3.2 Cal demanar una llicència per cadascuna de les modalitats de publicitat dinàmica 
encara que es duguin a terme en el mateix municipi. A    

• Article 4, 4.3 Les empreses que duguin a terme el repartiment domiciliari de publicitat
d'acord amb la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització del
servei postal, hauran d'acreditar davant els ajuntaments que disposen del títol habilitant
corresponent atorgat per l'òrgan competent del Ministeri de Foment. La presentació
d'aquest comporta l'autorització municipal corresponent sense que sigui exigible
l'abonament de cap taxa.

• Article 5 5.1 Les sol·licituds de llicència s'han de presentar al registre general dels
ajuntaments i s'hi adjuntaran els documents i la informació …………” 

• Article 5.3 ....... El ajuntaments poden demanar a mes de la documentació detallada en 
l’apartat primer d’aquest article, un document en que les persones físiques o jurídiques 
sol·licitants de les llicencies es comprometin a recollir el seu material publicitari abandonat 
en les vies publiques en el termini que determini el propi Ajuntament. 

5. Atès que es constata que l’obtenció del títol habilitat i autoritzat pel el Ministeri de Foment, no
exclou de l’obligació de sol·licitar la corresponent llicencia municipal per exercir l’activitat de
publicitat en el nostre municipi,  fet que es converteix en un requisit previ a la sol·licitud de la
corresponent llicencia municipal, ex sent del pago de taxes per publicitat, tal i com el propi
interessat demostra en la documentació adjunta, del decret 23/2002 de 22 de gener.

6. En data 12/02/2010 existeix sentencia DESESTIMATORIA del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de
Tarragona, pels mateixos fets a la mateixa empresa

7. Vist el que s’exposa segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una
instal·lació de publicitat a la via publica  en el dia esmentat segons es desprèn de les probes paleses
dins l’expedient (en concret resulta força esclaridora les fotografies incloses), i contraries al que
l’ordenança municipal disposa, no haver obtingut la corresponent llicencia municipal.

8. Vist que la tramitació de l’expedient  s’ajusta  d’acord amb el procediment previst en els articles
134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú i en el Reglament sobre el procediment sancionador, aprovat mitjançant
Decret 278/1993, de 9 de novembre, i el contingut  punts  anteriors, en relació a l’Al·legació
presentada queda pales que l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment
administratiu de conformitat al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2
d’abril, i per tant, el recurs s’ha de refusar.

9. De conformitat amb el que disposa la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  en el següent article que
diu: “Artícle 129.. Principi de tipicitat 1. Només constitueixen infraccions administratives les
vulneracions de l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del
que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.

10. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  que diu: Per a l'adequada



ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa 
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els 
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1.1.1.1. 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.  

11. Que la tramitació de l’expedient  s’ajusta  d’acord amb el procediment previst en els articles
134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú i en el Reglament sobre el procediment sancionador, aprovat mitjançant
Decret 278/1993, de 9 de novembre.

12. De conformitat amb les proves i al·legacions presentades per l’empresa Confi Mail, S.L., les
quals han estat avaluades i estudiades  no acrediten res en contra  dels fets pel que es realitza la
denuncia.

13. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la qual
cosa escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre.

14. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles
37, 39.1, 39.4, 45.1, 45.2 46.1, 47.1, 50  i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb
l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de
convivència ciutadana i ús dels espais públics.

15. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 300,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

16. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

17. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

18. 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.

19. 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.- Desestimar les al·legacions i la prova presentada pel Sr. C. Á. M. en representació de l’empresa 
Confi Mail, S.L. amb CIF B-43884246 i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 



sancionador per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els 
articles 37, 39, 45, 46 i 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i 
amb la quantia de  la sanció de 300,00.-€.. 

2....---- Es determinen com mesures provisional  les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

3....---- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

4....---- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà al Sr. C. Á. M. en representació de l’empresa Confi Mail, S.L. i  
l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li que disposen de 10 dies d'audiència 
comptadors a partir del dia següent al de la notificació del present decret per tal de que pugui veure 
l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions estimi convenients. 

5....---- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de 
l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de convivència,  aquest dret es perd en 
el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de conformitat amb l'article 97.3 de 
l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

1111....4444....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222111177777777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

FFFFeeeettttssss: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 17/12/2015 registre entrada núm. 43171 per la Sra. 
C. C. L. en representació d’A. E. C. en relació amb l’expedient sancionador que se li ha 
incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26/11/15 per l’inicií del procediment 
sancionador  en el que exposa el següent:

1. Segons el protocol d’actuació que el passat divendres 11/12 a les 9h, en van donar en 
l’oficina de via pública .

2. Que d’acord amb la possibilitat que el seu fill pugui aclarir els fets que se l’imputen de 
manera presencial amb els mediadors.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 01/11/2015, 
que es transcriu literalment: “Adreça: c/ Doctor Dachs nº 20. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: Bolcar tres contenidors de la brossa, donar petades a les papereres i donar petades als 
cotxes que hi ha estacionats al lloc. Observacions: No hi ha danys a cap vehicle estacionat, a cap 
paperera ni a cap contenidor de la brossa. Incidència: Els fets son observats pels agents denunciats 
in situ. Signatura: la persona interessada no desitja i refusa còpia.” segons els articles 65.1.a i 
74.1.a de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics 



3. S’admet les al·legacions presentades per la Sra. C. C. L. en representació d’A. E. C., a tenir en 
compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt: 

1. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 
59. Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el 
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a 
l’expedient.

2. 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. Que la praxis jurisprudencial , la certesa i la
veracitat de les actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta.

3. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 08/01/16 els agents
actuants informen textualment el següent: ”Ens agents que subscriuen la present es RATIFIQUEN
en el contingut de l’acta confeccionada el passat 01/11/15 a les 2.15h .........” 

4. Que de conformitat amb la ratificació dels agents així com el que disposa l’ordenança municipal,
no es pot  justificar vaig cap concepte comportaments que provoquin desordres en espais, locals
etc públics.

5. Que tenint en compte l’informe de ratificació de la policia es considera no admetre les
declaracions a les persones que consten en l’al·legació, donat que fets  son d’apreciació directa per
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats i provats per la mateixa acta.

6. La llei estableix la presumpció iuris tantum de veracitat de les manifestacions dels Agents de
Policia, fet que no es desvirtua amb les al·legacions de la recurrent, vista la ratificació dels agents en
el procediment, i la manifestació d’aquests tal i com es desprèn de l’acta policial incorporada en
l’expedient. Les probes realitzades en el marc del procediment sancionador s’entenen suficients i
adequades per procedir a la sanció dels actes que són imputables, sense que les parts hagin aportat
altres que els contradiguin suficientment. Dins de dit expedient s’han dut a terme les actuacions
necessàries per prendre coneixements dels fets i aquestes han estat proporcionades a la infracció
comesa i a la seva sanció.

1. El principi d’aquesta Ordenança de  convivència ciutadana i us en els espais públics en
l’article 1, estableix les normes fonamentals relatives a la convivència ciutadana i a l'ús dels
espais públics en el municipi de Calafell, tot assumint la promoció d'una convivència cívica
regida pels principis de respecte mutu i tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions
derivats de la resta de l'ordenament jurídic i, en particular, de la resta de reglaments
municipals en allò que no siguin modificats per aquest.

7. Que en el suposat incompliment reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que
disposa l'article 70 de  l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que
diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i
manifesta l’expressa’t en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un



manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels 
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent". 

8. De conformitat amb el que disposa la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  en el següent article que 
diu: “Artícle 129.. Principi de tipicitat 1. Només constitueixen infraccions administratives les 
vulneracions de l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del 
que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.

9. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article 
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  que diu: Per a l'adequada 
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa 
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els 
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1111.... 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.

10. Que la tramitació de l’expedient  s’ajusta d’acord amb el procediment previst en els articles 
134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú i en el Reglament sobre el procediment sancionador, aprovat mitjançant 
Decret 278/1993, de 9 de novembre.

11. De conformitat amb les al·legacions presentades 43171 per la Sra. C. C. L. en 
representació d’ A. E. C., les quals han estat avaluades i estudiades  no acrediten res en contra  
dels fets pel que es realitza la denuncia.

12. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la 
qual cosa escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre.

13. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els 
articles 65.1.a i 74.1.a i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 
1.500,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics.

14. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 
150,00.-€ dins els límits establerts en l'apartat anterior.

15. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor 
que sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana 
crítica, el material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens 
perjudici de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor 
l’adopció, mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la 
proposta.

16. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
el procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en 
matèria sancionadora. 



17. 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.

18. 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.- Desestimar les al·legacions presentades 43171 per la Sra. C. C. L. en representació d’A. E. 
C.  i aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 65.1.a i 74.1.a de l'ordenança municipal 
amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 150,00.-€.. 

2....---- Es determinen com mesures provisional  les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

3....---- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

4....---- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions 
estimi convenients. 

5....---- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de 
l'import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència,  aquest dret es perd en el 
cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de conformitat amb l'article 97.3 de 
l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

1111....4444....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222111177776666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

FFFFeeeettttssss: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 21/12/15 registre entrada núm. 43329 pel Sr. G. M. C. 
en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de data 26/11/15 per l’inicií del procediment sancionador  en el que exposa el següent:



1. Segons protocol estan a l’espera de poder explicar el que va passar.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 01/11/2015, 
que es transcriu literalment: “Adreça: c/ Doctor Dachs nº 20. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: Volcar tres contenidors de la brossa, donar petades a les papereres i donar petades als 
cotxes que hi ha estacionats al lloc. Observacions: No hi ha danys a cap paperera, a cap contenidor 
de la brossa ni a cap vehicle estacionat. Incidència: Els fets son observats in situ pels agents 
actuants. Signatura: la persona interessada no desitja i refusa còpia.” segons els articles 65.1.a i 
74.1.a de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. G. M. C., a tenir en compte donat que pot incidir en 
la resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió, 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article
59. Pràctica de la notificació 1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a
l’expedient.

2. 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. Que la praxis jurisprudencial, la certesa i la
veracitat de les actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta.

3. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 08/01/16 els agents
actuants informen textualment el següent :”Ens agents que subscriuen la present es RATIFIQUEN
en el contingut de l’acta confeccionada el passat 01/11/15 a les 2.15h .........” 

4. Que de conformitat amb la ratificació dels agents així com el que disposa l’ordenança municipal,
no es pot  justificar vaig cap concepte comportaments que provoquin desordres en espais, locals
etc públics.

5. Que tenint en compte l’informe de ratificació de la policia es considera no admetre les
declaracions a les persones que consten en l’al·legació, donat que fets son d’apreciació directa per
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats i provats per la mateixa acta.

6. La llei estableix la presumpció iuris tantum de veracitat de les manifestacions dels Agents de
Policia, fet que no es desvirtua amb les al·legacions de la recurrent, vista la ratificació dels agents en
el procediment, i la manifestació d’aquests tal i com es desprèn de l’acta policial incorporada en
l’expedient. Les probes realitzades en el marc del procediment sancionador s’entenen suficients i
adequades per procedir a la sanció dels actes que són imputables, sense que les parts hagin aportat
altres que els contradiguin suficientment. Dins de dit expedient s’han dut a terme les actuacions
necessàries per prendre coneixements dels fets i aquestes han estat proporcionades a la infracció
comesa i a la seva sanció.

1. El principi d’aquesta Ordenança de  convivència ciutadana i us en els espais públics en
l’article 1, estableix les normes fonamentals relatives a la convivència ciutadana i a l'ús dels
espais públics en el municipi de Calafell, tot assumint la promoció d'una convivència cívica



regida pels principis de respecte mutu i tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions 
derivats de la resta de l'ordenament jurídic i, en particular, de la resta de reglaments 
municipals en allò que no siguin modificats per aquest.  

7. Que en el suposat incompliment  reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que 
disposa l'article 70 de  l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que 
diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l’expressa’t en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a 
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un 
manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels 
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent".

8. De conformitat amb el que disposa la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  en el següent article que 
diu: “Artícle 129.. Principi de tipicitat 1. Només constitueixen infraccions administratives les 
vulneracions de l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del 
que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local.

9. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article 
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries que diu: Per a l'adequada 
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa 
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els 
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1111.... 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.

10. Que la tramitació de l’expedient  s’ajusta d’acord amb el procediment previst en els articles 
134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú i en el Reglament sobre el procediment sancionador, aprovat mitjançant 
Decret 278/1993, de 9 de novembre.

11. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. G. M. C.,  les quals han estat 
avaluades i estudiades no acrediten res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

12. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la 
qual cosa escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre.

13. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els 
articles 65.1.a i 74.1.a i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 
1.500,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics.

14. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 
150,00.-€ dins els límits establerts en l'apartat anterior. 



15. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

16. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

17. 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.

18. 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.- Desestimar les al·legacions  presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador al Sr. G. M. C  per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb els articles 65 i 74 de l'ordenança municipal amb la determinació de la 
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 150,00.-€.. 

2....---- Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

3....---- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

4....---- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions 
estimi convenients. 

5....---- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de 
l'import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència,  aquest dret es perd en 
el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de conformitat amb l'article 97.3 de 
l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

1111....4444....4444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000111155557777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ       



IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    

Expedient núm. 4303716000157 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 23 de gener de 2016 a les 23.40 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. R. G. A. que aquest podria 
ser autor i responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, segons detall literal: “Adreça: Estacionament del Blanquet, s/n. Especificació 
dels fets presumiblement infringits: Consum de begudes alcohòliques a via pública. Material 
intervingut: No s’intervé material, doncs el consumeix mentre s’identifica.. Observacions: Es 
convida al renunciat a recollir còpia d’aquesta denúncia a Dependències Municipals Policia 
Local. Incidència: Realitzant tasques d’ordenació de trànsit a l’estacionament del Blanquet, 
s’observa al denunciat consumint una beguda comprada, segons manifesta de “Licor 43”. La 
persona interessada no desitja signar s’indica com recollir còpia.”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “71. 1. Resta prohibit el consum, ... de begudes alcohòliques als espais públics, ...” 
tipificada com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels 
article/s "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb 
nomenament d'instructor i secretari.

4. Que de conformitat amb l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es procedeix a 
iniciar l'expedient amb procediment abreujat, per tractant-se d'una falta lleu. 

Conclusions a efectes de proposta de Conclusions a efectes de proposta de Conclusions a efectes de proposta de Conclusions a efectes de proposta de resolucióresolucióresolucióresolució    

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte 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.

b) S'ha identificat la persona responsable de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l'ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics

d) A la infracció provada li és d'aplicació la sanció d’advertiment o la imposició d'una sanció
de fins 750,00.-€.

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.



Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i 
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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. 

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.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. R. G. A. , domiciliats al carrer de l’Esparver número 
1-2, pis 2n 3a, de Coma-Ruga (codi postal 43880), ja que la seva conducta pot constituir una 
infracció de les previstes a l’article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    

2.-    Nomenar Instructor de l'expedient a la senyora Alicia Osorio Gómez, i secretari d'aquest a la 
senyora Angels Targa Fort. Contra aquestes persones la persona imputada podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució. 

3.-    Proposar, amb efectes de proposta de resolució:    

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000157, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€. 

Segon: Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es 
podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el 
pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la 
reducció del 30% de l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, aquest dret es perd en el cas que formuli 
al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-
0210202940    de l'Ajuntament. 

Tercer: Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de fons municipal». 

4.-    Notificar aquesta resolució a la persona inculpada fent-li avinent el dret a presentar, en el 
termini de 10 dies hàbils, les al·legacions, o els documents i informacions que es vulgui valer per 
combatre la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de 
proposar prova definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. Que durant 
l’expressa’t termini, pot realitzar, si s'escau, les actuacions següents 

• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.



5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs. 

6....----    Advertir a la persona inculpada que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, aquesta 
resolució serà considerada proposta de resolució    de l'expedient sancionador ja que compta amb 
tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència. 

7....----    Fer constar que aquesta resolució és un acte de tràmit dictat en un Procediment Sancionador 
que no és definitiu en via administrativa i, per tant, no susceptible de recurs llevat que s'hi imposin 
mesures provisionals que, a parer de l'interessat, limitin els seus drets. 

1111....4444....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    
PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    EEEETTTTCCCC    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS           

FFFFeeeettttssss    

Vistos els informes emesos per l’inspector de Via Pública, que han emès l’informe que s’adjunta a 
l’expedient 

1.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada  de Segur Calafell, propietat de G. L. núm. (Exp. 
43037150022520) 

2.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada  de Segur Calafell, propietat de M. P. A. M. (Exp. 
4303715002518) 

3.- En data 16/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació de Segur Calafell, propietat de V. d. L. J. G. 
(Exp. 4303715002517) 

4.- En data 16/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Rector Triado  de Segur de Calafell, propietat de C. N., M. A. 
(Exp. 4303715002516) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels
espais públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i
les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de
seguretat, salubritat o conservació. I apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva
propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4.
L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les
actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat en
una finca o immoble. I apartat 5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores



d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a 
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al 
deure de conservació que els correspon.”. 

2.Per altra banda, és d’aplicació general a tot Espanya, en les relacions jurídiques privades, l’article
592 del Codi Civil que tot seguit li relaciono: "Si les branques d'algun dels arbres s'estenen sobre
una heretat, jardins o patis veïns, tindrà el propietari d'aquests dret a reclamar que es tallin quan
s'estenguin sobre la seva propietat, i, si són ..."

3.Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin
estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.

4.Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “Les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la
legislació sectorial, estan incloses en aquests deures la conservació, i la rehabilitació de les
condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.

5.L’article 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre
protecció  de la legalitat urbanística.

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. 

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: 

1111....----    Iniciar    expedient d’ordre d’execució per la neteja ddddeeee    llllaaaa    ppppooooddddaaaa    ddddeeeellllssss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss,,,,    aaaarrrrbbbbuuuussssttttoooossss,,,,    ppppllllaaaannnntttteeeessss,,,,    
eeeettttcccc qqqquuuueeee    ssssoooobbbbrrrreeeessssuuuurrrrtttteeeennnn    ddddeeee    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa        ddddeeee    llllaaaa    ffffiiiinnnnccccaaaa  que tot seguit es detallen: 

1.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada  de Segur Calafell, propietat de G. L. núm. (Exp. 
43037150022520) 

2.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada  de Segur Calafell, propietat de M. P. A. M. (Exp. 
4303715002518) 

3.- En data 16/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació de Segur Calafell, propietat de V. d. L. J. G. 
(Exp. 4303715002517) 



4.- En data 16/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Rector Triado  de Segur de Calafell, propietat de C. N., M. A.  
(Exp. 4303715002516) 

2222....----    Concedir als interessats i responsables del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 
15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, perquè pugui examinar 
l’expedient i al·legui el que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

3333.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest 
Ajuntament, continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient, 
a costa i amb càrrec de la part obligada, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució. 

4444....----    Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

5555....----    Notificar aquesta resolució a l’interessat . 

1111....4444....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    
PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    EEEETTTTCCCC    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS        

Vistos els informes emesos per l’inspector de Via Pública, que han emès l’informe que s’adjunta a 
l’expedient 

1.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Compte Gomez  Orbaneja de Segur Calafell, propietat de 
M. M. J. . (Exp. 4303715002512) 

2.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Compte Gomez  Orbaneja de Segur Calafell, propietat de 
C. C. A. (Exp. 4303715002511) 

3.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a Rda Universitat de Segur Calafell, propietat de A. H. M. 
del R. (Exp. 4303715002510) 

4.- En data 09/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a L’Av Espanya  .  de Segur de Calafell, propietat de E. A. T. 
(Exp. 4303715002509) 

5.- En data 08/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Foranell.  de  Calafell, propietat de B. C. A. (Exp. 
4303715002508). 

6.- En data 08/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c.Pau.  de Segur de  Calafell, propietat de S. (Exp. 
4303715002507) 



7.- En data 08/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Grecia.  de Segur de  Calafell, propietat de F. S. J. (Exp0. 
4303715002506) 

8.- En data 15/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av Anglaterra.   de Segur de Calafell, propietat de R. C. 
Ma. (Exp. 4303715002505) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels
espais públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i
les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de
seguretat, salubritat o conservació. I apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva
propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4.
L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les
actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat en
una finca o immoble. I apartat 5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores
d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al
deure de conservació que els correspon.”.

2.Per altra banda, és d’aplicació general a tot Espanya, en les relacions jurídiques privades, l’article
592 del Codi Civil que tot seguit li relaciono: "Si les branques d'algun dels arbres s'estenen sobre
una heretat, jardins o patis veïns, tindrà el propietari d'aquests dret a reclamar que es tallin quan
s'estenguin sobre la seva propietat, i, si són ..."

3.Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin
estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.

4.Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “Les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la
legislació sectorial, estan incloses en aquests deures la conservació, i la rehabilitació de les
condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.

5.L’article 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre
protecció  de la legalitat urbanística.



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. 

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: 

1111....----    Iniciar    expedient d’ordre d’execució per la neteja ddddeeee    llllaaaa    ppppooooddddaaaa    ddddeeeellllssss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss,,,,    aaaarrrrbbbbuuuussssttttoooossss,,,,    ppppllllaaaannnntttteeeessss,,,,    
eeeettttcccc qqqquuuueeee    ssssoooobbbbrrrreeeessssuuuurrrrtttteeeennnn    ddddeeee    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa        ddddeeee    llllaaaa    ffffiiiinnnnccccaaaa que tot seguit es detallen:  

1.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Compte Gomez  Orbaneja. de Segur Calafell, propietat de 
M. M. J. (Exp. 4303715002512) 

2.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Compte Gomez  Orbaneja. de Segur Calafell, propietat de 
C. C. A. (Exp. 4303715002511) 

3.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a Rda Universitat.  de Segur Calafell, propietat de A. H. M. 
del R. (Exp. 4303715002510) 

4.- En data 09/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a L’Av Espanya .  de Segur de Calafell, propietat de E. A. T. 
(Exp. 4303715002509) 

5.- En data 08/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Foranell  de  Calafell, propietat de B. C. A. (Exp. 
4303715002508). 

6.- En data 08/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c.Pau  de Segur de  Calafell, propietat de S. (Exp. 
4303715002507) 

7.- En data 08/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Grecia  de Segur de  Calafell, propietat de F. S. J.  (Exp0. 
4303715002506) 

8.- En data 15/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av Anglaterra,   de Segur de Calafell, propietat de R. . 
M. (Exp. 4303715002505) 

2222....----    Concedir als interessata i responsablea del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 
15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, perquè pugui examinar 
l’expedient i al·legui el que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

3333.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest 
Ajuntament, continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient, 



a costa i amb càrrec de la part obligada, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució. 

4444....----    Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

5555....----    Notificar aquesta resolució a l’interessat . 

1111....4444....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    
PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    EEEETTTTCCCC    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS           

FFFFeeeettttssss    

Vistos els informes emesos per l’inspector de Via Pública, que han emès l’informe que s’adjunta a 
l’expedient 

1.- En data 13/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. De les Guardies  de Calafell, propietat de R. A. M. (Exp. 
4303716000177) 

2.- En data 11/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Sta Maria de Montserrat de Segur Calafell, propietat de E. P. 
M. (Exp. 4303716000164) 

3.- En data 11/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a Sta Maria de Montserrat  de Segur Calafell, propietat de M. A. 
F. (Exp. 4303716000165) 

4.- En data 11/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a L’Av Sta Maria de Montserrat  de Segur de Calafell, 
propietat de Va. O. A. (Exp. 4303716000166) 

5.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Espanya  de  Segur de Calafell, propietat de M. L. M. (Exp. 
4303716000167). 

6.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c. Marca Hispànica  de Segur de  Calafell, propietat de G. I. I.  
(Exp. 4303716000168) 

7.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av Marca Hispànica de Segur de  Calafell, propietat de G. A. 
C. G. (Exp 4303716000169) 

8.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av Marca Hispanica   de Segur de Calafell, propietat de D. C. 
J. (Exp. 4303716000170) 



9.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada   de Segur de Calafell, propietat de M. C. Cr. 
(Exp. 4303716000171) 

10.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c Canada   de Segur de Calafell, propietat T. 
M. A. (Exp. 4303716000172) 

11.- En data 10/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Torre dels Escipions  de Segur de Calafell, 
propietat de P. C.  M. (Exp. 4303716000173) 

12.- En data 11/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Illes Filipines.  de Segur de Calafell, propietat de 
J. R. C. (Exp. 4303716000174) 

13.- En data 11/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Av Espanya  de Segur de Calafell, propietat de 
M. G. F. (Exp. 4303716000175) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels
espais públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i
les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de
seguretat, salubritat o conservació. I apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva
propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4.
L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les
actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat en
una finca o immoble. I apartat 5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores
d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al
deure de conservació que els correspon.”.

2.Per altra banda, és d’aplicació general a tot Espanya, en les relacions jurídiques privades, l’article
592 del Codi Civil que tot seguit li relaciono: "Si les branques d'algun dels arbres s'estenen sobre
una heretat, jardins o patis veïns, tindrà el propietari d'aquests dret a reclamar que es tallin quan
s'estenguin sobre la seva propietat, i, si són ..."

3.Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin
estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.



4.Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “Les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la
legislació sectorial, estan incloses en aquests deures la conservació, i la rehabilitació de les
condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.

5.L’article 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre
protecció  de la legalitat urbanística.

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. 

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: 

1111....----    Iniciar    expedient d’ordre d’execució per la neteja ddddeeee    llllaaaa    ppppooooddddaaaa    ddddeeeellllssss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss,,,,    aaaarrrrbbbbuuuussssttttoooossss,,,,    ppppllllaaaannnntttteeeessss,,,,    
eeeettttcccc qqqquuuueeee    ssssoooobbbbrrrreeeessssuuuurrrrtttteeeennnn    ddddeeee    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa        ddddeeee    llllaaaa    ffffiiiinnnnccccaaaa que tot seguit es detallen:  

1.- En data 13/01/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. De les Guardie  de Calafell, propietat de R. A. Mo. (Exp. 
4303716000177) 

2.- En data 11/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Sta Maria de Montserrat de Segur Calafell, propietat de E. P. 
M. (Exp. 4303716000164) 

3.- En data 11/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a Sta Maria de Montserrat de Segur Calafell, propietat de M. A. F. 
(Exp. 4303716000165) 

4.- En data 11/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a L’Av Sta Maria de Montserrat  de Segur de Calafell, 
propietat de V. O. A. (Exp. 4303716000166) 

5.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Espanya  de  Segur de Calafell, propietat de M. L. M.  (Exp. 
4303716000167). 

6.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c. Marca Hispànica  de Segur de  Calafell, propietat de G. I. I.  
(Exp. 4303716000168) 

7.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av Marca Hispànica de Segur de  Calafell, propietat de G. A. 
C. G. (Exp 4303716000169) 



8.- En data 16/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av Marca Hispanica   de Segur de Calafell, propietat de D. C. 
J. (Exp. 4303716000170) 

9.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Canada   de Segur de Calafell, propietat de M. C. C. 
(Exp. 4303716000171) 

10.- En data 27/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c Canada  de Segur de Calafell, propietat T. 
M. A. (Exp. 4303716000172) 

11.- En data 10/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Torre dels Escipions  de Segur de Calafell, 
propietat de P. C.  M. J. (Exp. 4303716000173) 

12.- En data 11/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Illes Filipines  de Segur de Calafell, propietat de J. 
R. C. (Exp. 4303716000174) 

13.- En data 11/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que 
sobresurten de la façana  de la finca  situades al c. Av Espanya  de Segur de Calafell, propietat de 
M. G. F. (Exp. 4303716000175) 

2222....----    Concedir als interessata i responsablea del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 
15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, perquè pugui examinar 
l’expedient i al·legui el que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

3333.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest 
Ajuntament, continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient, 
a costa i amb càrrec de la part obligada, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució. 

4444....----    Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

5555....----    Notificar aquesta resolució a l’interessat . 

1111....4444....8888....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÚÚÚÚEEEE.    PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. Que l’abril de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE  13352 la sol·licitud de llicència d’ús
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada per la Sra. S. D.



2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu  és de 33,75 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir a la Sra. S. D. , sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i



cadires consistent en 33333333,,,,77775555    mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa 
a les condicions i determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present 
llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en 
qualsevol moment per raons d’interès públic. 

2. Aprovar la liquidació de 747,90 euros747,90 euros747,90 euros747,90 euros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local.

1111....4444....9999....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. Que l’abril de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE  12977 la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. S. L. G.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 17,10 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.



6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir al Sr. S. L. G. sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 11117777,,,,11110000    
mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una 
situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons 
d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 333377778888,,,,99994444    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1111....4444....11110000....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. Que el febrer de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 5993 la sol·licitud de llicència d’ús
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. C. S. .



2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 28,35 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir al Sr. C. S. . sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a 
l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i



cadires consistent en 22228888,,,,33335555    mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu. sotmesa a les 
condicions i determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència 
genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment 
per raons d’interès públic. 

2. Aprovar la liquidació de 628,24 euros628,24 euros628,24 euros628,24 euros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local.

1111....4444....11111111....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU, PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. Que el juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 21498 la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. I. . R. C.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 78,75 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.



6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir al Sr. I. A. R. C., en representació de Sweet Corner, SL B43740737, sens 
perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús privatiu d’ocupació 
de la via pública amb taules i cadires consistent en 77778888,,,,77775555    mmmm2222, situat al Passeig Marítim 
Sant Joan de Déu, sotmesa a les condicions i determinacions contingudes en les 
Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de possessió precària, 
essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 1111....000022225555,,,,33333333    eeeeuuuurrrroooossss, corresponent a 7 mesos (abril a octubre), en 
concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del domini públic local derivat de la llicència 
precedentment concedida, el pagament de la liquidació constituirà condició suspensiva de 
l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1.4.12. 1.4.12. 1.4.12. 1.4.12. EXPEDIENT NUMERO 4303714002104 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002104 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002104 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002104 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSPROVES NI AL•LEGACIONSPROVES NI AL•LEGACIONSPROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de desembre de 2015, en el que
se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions
i proposició de proves.



2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de desembre de 2015 el plec
de càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Tarraco Arena SL, en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús
dels espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar els fets
“Establiment: Pintor Rock de Tarragona. Lloc de publicitat: Mossèn Jaume Tobella i altres llocs del
municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. Cartell publicitari dissabte 25
octubre de 2014 a Tarraco Arena Plaça. No consta permís del departament de Via Pública” que es
transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 10 de desembre de 2015.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE núm. 10
de 12 de gener de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  10 de desembre de
2015.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 10 de 12 de gener de 2016,  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 cuál sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 09 d’octubre de 2014.

6. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Tarraco Arena SL.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles
37, 39, 46, 47 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€
d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels
espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu,  amb import de 300,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.



4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei
practicats.

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria
als ens locals.

6. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

7. 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.

8. 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. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa Tarraco Arena SL amb
CIF B-55558787 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb
la quantia de  la sanció de 300,00.-€.

2.... Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats.

3.... Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan
competent per resoldre.

4.... Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions
estimi convenients.

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-
0210202940  de l'Ajuntament.



1111....4444....11113333....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,   PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

1. Que l’abril de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 14596, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. R. M. R.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 33,75 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.



11. 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. Concedir al Sr. R. M. R. sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 33333333,,,,77775555    
mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una 
situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons 
d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 777744447777,,,,99990000    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1111....4444....11114444....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. Que l’abril de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 14476, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada per la Sra. M. S. R.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 34,20 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.



3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir a la Sra. M. S. R. sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 33334444,,,,22220000    
mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una 
situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons 
d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 777755557777,,,,88887777    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 



1111....4444....11115555....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. Que el maig de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 19872, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu 105 per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada per la Sra. D. J. C.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 33,30 m2. 

Fonaments deFonaments deFonaments deFonaments de    dretdretdretdret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.



11. 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. Concedir a la Sra. D. J. C. en representació de España’s, SCP J43792613 sens 
perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús privatiu d’ocupació de 
la via pública amb taules i cadires consistent en 33333333,,,,33330000    mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant 
Joan de Déu, sotmesa a les condicions i determinacions contingudes en les Normes 
Tècniques. La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment 
revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 777733337777,,,,99993333    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1.4.16. 1.4.16. 1.4.16. 1.4.16. PROPOSTA DONAR DE BAIXA VEHICLES PER RENÚNCIA VOLUNTÀRIAPROPOSTA DONAR DE BAIXA VEHICLES PER RENÚNCIA VOLUNTÀRIAPROPOSTA DONAR DE BAIXA VEHICLES PER RENÚNCIA VOLUNTÀRIAPROPOSTA DONAR DE BAIXA VEHICLES PER RENÚNCIA VOLUNTÀRIA 

Fets  Fets  Fets  Fets      
1. Els propietaris dels vehicles que es relacionen a continuació, ha fet renuncia dels mateixos a
favor de l’Ajuntament, amb la finalitat de que aquestos es tractin com a residus sòlids urbans i que
es realitzi el tràmit administratiu per donar-los de baixa definitiva al registre de la Direcció General
de Trànsit.

MATRICULAMATRICULAMATRICULAMATRICULA    BASTIDORBASTIDORBASTIDORBASTIDOR    MARCAMARCAMARCAMARCA    MODELMODELMODELMODEL    TITULARTITULARTITULARTITULAR    DNIDNIDNIDNI    

7243-CJP 724965 M.G ZR M. T. C.  

CS-3272-AT 399740 PEUGEOT 206 L. N. G.  

C-1701-BTZ 253798 DERBI ATLANTIS M. DEL P. P. M. . 

2. Vist  el informe emès per la Cap de Negociat de Via Pública, que resta adjunt a l’expedient.

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

1. Que segons informe emès, corresponent a l’expedient 2015/10,  s'ha complert la normativa de
Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària respecte dels vehicles que consten en la
relació descrita en l'apartat anterior.

2. Que segons el que disposa l'article 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
vehicles a motor i Seguretat Viària (R.D. 339/90), modificat per la Llei  11/99, així com l'article 2 del
Decret 217/99 de 27 de juliol, sobre vehicles fura d'us i vehicles abandonats, i l'article 3 de la Llei
10/98 de 21 d'abril de residus  i el contingut del Capítol IV de la Llei 6/93 de 15 de juliol.



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 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 el lliurament d’un ciclomotor i dos vehicles a Catv Euro Vendrell, SL., amb NIF
B55654750, al què se li farà entrega dels residus per al seu desballestament, descontaminació i
posterior baixa al registre oficial de la D.G.T.

2. Abonar al compte corrent ES16-2013-3037-01-0210202940 a nom de l’Ajuntament de Calafell,
l’import total de 350,00 €.

3. El gestor autoritzat lliurarà al departament de Via Pública "acta d'eliminació de residus sòlids
urbans", conforme s'ha realitzat l'eliminació de conformitat amb la legislació vigent.

4. Donar compte d'aquest acord a l'Empresa autoritzada gestora de residus sòlids, al departament
de Intervenció/Tresoreria, a la Policia Local i al responsable del Dipòsit Municipal.

1.4.17. 1.4.17. 1.4.17. 1.4.17. EXPEDIENT NUMERO 43037150022EXPEDIENT NUMERO 43037150022EXPEDIENT NUMERO 43037150022EXPEDIENT NUMERO 4303715002283 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 83 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 83 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 83 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS    

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 26 de novembre de 2015, en el 
que se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  26 de novembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. I. Z. P., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, tipificada a l’article 74.1.a, perquè va protagonitzar els fets "Dades del lloc on 
s’efectua l’acta: a l’av. Mossèn Jaume Soler 32. Especificació dels fets presumiblement infringits: 
article 74. 1 a) Originar desordres als espais o establiments públics. Observacions: Participar 
activament en una baralla. Incidència: El denunciat era un participant de la rua de carnestoltes, 
concretament a la carrossa “LL”.” que es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 26 
de novembre de 2015.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE núm. 10 
de 12 de gener de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap 
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha 
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  26 de novembre de 
2015. 



4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 10 de 12 de gener de 2016,  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.

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 15 de febrer de 2015.

7. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. I. Z. P. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 74 i
per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 172,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei
practicats.

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria
als ens locals.

6. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.



7. 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.

8. 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. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. I. Z. P. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74 de l'ordenança 
municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 172,00.-€..

2. Es determinen com mesures provisional  les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats.

3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre.

4. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions 
estimi convenients.

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del 
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el 
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940  de l'Ajuntament. 

1.4.18. 1.4.18. 1.4.18. 1.4.18. EXPEDIENT NUMERO 4303715002291 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002291 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002291 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002291 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 26 de novembre de 2015, en el 
que se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  26 de novembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. S. S., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús 



dels espais públics, tipificada als articles 17 i 19, perquè va protagonitzar els fets "al carrer Molí 
amb pàrking Molí Blanquet. Venda de peix no autoritzada a via pública, porta vehicle Opel Zafira 
2313-CZK.Obsrvacions: S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència de 
l’Ajuntament de Calafell, al seu article 19.8, “... el material intervingut, es procedirà a la seva 
destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi 
la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini 
màxim de 15 dies” a partir del dia d’avui 10/03/2015. Se advierte que según Ordenanza Municipal 
de Convivencia del Ayuntamiento de Calafell en su artículo 19.8 “... el material requisado, se 
procederá a su destrucción o entrega a institución benéfica, quedando en otros casos a disposición 
de lo que disponga la instrucción del correspondiente expediente sancionador, el cual resolverá lo 
que proceda en el plazo máximo de 15 días”, a partir del día de hoy 10/03/2015. Incidència: El 
material es destrueix per ser un producte perible. La persona interessada no desitja signar l’acta." 
que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 26 de novembre de 2015. 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
10 el 12 de gener de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  26 de novembre de
2015.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 10 el 12 de gener de 2016 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 cuál 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.

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 10 de març de 2015.

7. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Sayd Sarroukh.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 17
i 19 apartats 1),7),8),10) i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins
1.500,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 72,00.-€ dins
els límits establerts en l'apartat anterior.



3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei
practicats.

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria
als ens locals.

6. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

7. 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.

8. 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. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. S. S. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17 i 19 de l'ordenança 
municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 72,00.-€.

2. Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats.

3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre.

4. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions 
estimi convenients. 



5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-
0210202940  de l'Ajuntament.

1.4.19. 1.4.19. 1.4.19. 1.4.19. EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 26 de novembre de 2015, en el 
que se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  26 de novembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. I. R., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, tipificada als articles 17 i 19, perquè va protagonitzar els fets "al carrer Molí del 
Blanquet amb carrer Pescador. Venta de pescado no autorizada en vía pública.  Material 
Intervingut: Cubo de plástico blanco con tapa en cuyo interior hay unos 8-10 kilos de pescado 
fresco (boquerones). Observacions: S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència 
de l’Ajuntament de Calafell, al seu article 19.8, “... el material intervingut, es procedirà a la seva 
destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi 
la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini 
màxim de 15 dies” a partir del dia d’avui 10/03/2015. Se advierte que según Ordenanza Municipal 
de Convivencia del Ayuntamiento de Calafell en su artículo 19.8 “... el material requisado, se 
procederá a su destrucción o entrega a institución benéfica, quedando en otros casos a disposición 
de lo que disponga la instrucción del correspondiente expediente sancionador, el cual resolverá lo 
que proceda en el plazo máximo de 15 días”, a partir del día de hoy 10/03/2015. Incidència: Que 
s’intervé peix per la seva posterior destrucció. És destrueix segons indicacions de Sanitat. La persona 
interessada no desitja signar l’acta." que es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 26 
de novembre de 2015.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE núm. 10 
de 12 de gener de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap 
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha 
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  26 de novembre de 
2015.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 10 de 12 de gener de 2016  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.

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 10 de març de 2015.

7. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Ismail Rakeb.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 17
i 19 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el
que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 72,00.-€ dins
els límits establerts en l'apartat anterior.

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei
practicats.

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria
als ens locals.

6. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

7. 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.

8. 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. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. I. R. a per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17 i 19 de
l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de
72,00.-€.

2. Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats.

3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan
competent per resoldre.

4. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions
estimi convenients.

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm.
ES16-2013-3037-01-0210202940  de l'Ajuntament.

1.4.20. 1.4.20. 1.4.20. 1.4.20. EXPEDIENT NUMERO 4303715001970 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715001970 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715001970 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715001970 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 23 de novembre de 2015 per l’instructor de l'expedient 
núm. 4303715001970 que s'ha incoat al Sr.  R. Se. J., en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 03 de desembre de 2015, 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 22 d’octubre de 2015 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. R. S. J., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 65 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en "Dades del lloc on s’efectua 
l’acta: Plaza de la Estación s/n. Especificació dels fets presumiblement infringits: Art. 65.1.c 
Embrutar mitjançant pintura, esprais o altres, mobiliari urbà. Material intervingut: Lápiz tipo 
rotulador para grafitis de color negro marca “Street Dabber” de 30 ml. Observacions: Se adjunta 



reportaje fotográfico. Incidència: Realizando servicio de paisano de seguridad ciudadana, se observa 
varón joven realizando pintada con rotulador en cartel publicitario (poste) “Calafell tot l’any” y 
marquesina parada de bus que hay situada en la estación. El dibujo se trata de una firma con las 
letras “DOOP!!”. Persona interessada: Se confecciona denuncia en dependencias municipales por 
motivos de servicio.", perquè va protagonitzar els fets.  

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, i que no va presentar cap escrit
d'al·legacions i proposició de prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 23 de novembre de 2015 va ser declarada ferma el
03 de desembre de 2015  pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE
número 10 el 12 de gener de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

7. 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. El Sr. R. S. J. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció greu, 
tipificada a l’article 65 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. La infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

4. 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.

5. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora, que, en virtut del 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.

6. 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. Raul Sevilla Jodar amb DNI 48183073-M, una sanció de 500,00.-€ com autor 
d’una infracció greu, atès el que disposa l’article 65 de l'ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. Raul Sevilla Jodar per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-
01-0210202940 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



Decret. Així mateix advertir a 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 Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1.4.21. 1.4.21. 1.4.21. 1.4.21. EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTARESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTARESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTARESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONST PROVES NI AL•LEGACIONST PROVES NI AL•LEGACIONST PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de desembre de 2015, en el que
se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de desembre de 2015 el plec
de càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Construccions Jose Maria Tamargo S.L., en
qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal
convivència ciutadana i ús dels espais públics, tipificada a l’article 17, perquè va protagonitzar els
fets “al carrer David de Mas número 70. Que a l’adreça indicada hi ha un contenidor de l’empresa
Valles, es fa comprovació al bloc de vivendes hi no es pot localitzar al propietari, el contenidor està
al carrer Po, no és pot fer acta, perquè no es pot deixar en cap lloc, no hi ha bústia al bloc. No
consta llicència d’ocupació de via pública.” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació
el 10 de desembre de 2015.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
10 de 12 de gener de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte,
cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res
ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  10 de desembre
de 2015.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 10 de 12 de gener de 2016  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. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 13 de novembre de 2015.

6. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Construccions Jose
Maria Tamargo S.L.



Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 17 i
per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 428,57.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció,
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.

4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei
practicats.

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria
als ens locals.

6. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

7. 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.

8. 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. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa Construccions Jose
Maria Tamargo S.L. amb NIF B-25542507 per la realització o promoció dels fets anteriorment
descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal amb la determinació de la
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 428,57.-€.

2.... Es determinen com mesures provisional  les que resulten del contingut del decret d’iniciació de
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats.

3.... Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació



supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

4.... Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions
estimi convenients.

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-
0210202940  de l'Ajuntament.

1.4.22. 1.4.22. 1.4.22. 1.4.22. EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 13 de gener de 2016 hora 12.35 per la l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Comunitat de Propietaris Edifici Luna amb NIF H-
43565498 podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta
“al carrer David de Mas número 51-53. Es fa contar que: A l’adreça indicada hi ha un camió amb
matricula 0617-CWG, tallant el carrer sense cap tipus de senyalització, el camió està descarregant
materials de construcció. S’annexa foto a l’expedient.”.

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 17 tindrà la consideració com a
greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:    

1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb
nomenament d'instructor i secretari.

2. S’incompleix l’article “17. 1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, ...”    de
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya .

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. Aprovar incoar expedient sancionador a la Comunitat de Propietaris Edifici Luna amb NIF H-
43565498 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article
17  de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar
la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la
instrucció.

2. Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D./Dña. Alicia
Osorio Gómez i a D./Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del
Decret 278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa
l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la
Generalitat de Catalunya, a la Comunitat de Propietaris Edifici Luna en qualitat d'interessat i
presumpte responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les
actuacions següents:

• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

1.4.23. 1.4.23. 1.4.23. 1.4.23. EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

Fets: 

1. El 25 de gener de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. Jesus Laquidain 
Alonso, en compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 23 de desembre de 
2015, 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 23 de desembre de 2015 el plec 
de càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. L. A., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en els articles 21 i 29 de 
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “ 



• al carrer Núria número xx: 
- No consta placa de gual.
- La vorera està rebaixada, de conformitat amb la normativa establerta.
- La vorera està senyalitzada incorrectament com entrada i sortida de vehicles sense la

corresponent llicència municipal.

• al carrer Núria número xx amb avinguda Catalunya número xx: 
- No consta placa de gual.
- La vorera està senyalitzada incorrectament com entrada i sortida de vehicles sense la

corresponent llicència municipal.", perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec i la proposta de resolució esmentades van ser degudament notificat a l'inculpat i que
no va presentar, dintre del termini concedit a aquest efecte, un escrit d'al·legacions i proposició de
prova;

5. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article
Artículo 59.    Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha,
la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se
incorporará al expediete.”

Fonaments de Dret: 

1. Pel que el Sr. J. L. A. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada als articles 21 i 29 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 300.00.-€, segons l'article 109 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. De conformitat amb l'article 18 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde-President en matèria 
sancionadora.

4. 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.

5. 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.

6. 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. J. L. A. , una sanció de 300,00.-€. com autor d’una infracció  LLEU, 
consistent en construeixi un gual sense haver obtingut l’autorització corresponent, atès el que 
disposen els articles 21 i 29 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 



2.- REQUERIR al Sr. J. L. A. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, 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 Decret. 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 la present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....5555....    QQQQUUUUAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    VVVVIIIIDDDDAAAA    IIII    PPPPRRRROOOOMMMM....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCAAAA    ----    CCCCOOOOMMMMEEEERRRRÇÇÇÇ 

1111....5555....1111....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCAAAAMMMMPPPPAAAANNNNYYYYAAAA    DDDDEEEE    SSSSAAAANNNNTTTT    VVVVAAAALLLLEEEENNNNTTTTIIII    IIII    FFFFIIIIRRRRAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    EEEENNNNAAAAMMMMOOOORRRRAAAATTTTSSSS    2222000011116666 

FFFFeeeettttssss    

1. Atès que la regidoria de Comerç amb el suport de les associacions de comerciants de Calafell: 
“Fòrum Calafell” , “Segur Centre” i “Poble de Calafell” ha previst dur a terme la campanya 
comercial de SSSSaaaannnntttt    VVVVaaaalllleeeennnnttttíííí    2222000011116666.,  que anirà del 8 al 14 de febrer dia de Sant Valentí i tindrà per 
eslògan “CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll    EEEEnnnnaaaammmmoooorrrraaaa”.

Aquest any  com a novetat  s’ha previst  decorar la zona de més continuïtat comercial a l’Illa de 
Vianants amb uns cors gegants de 1X1m amb l’eslògan de la campanya.  

2. Paral·lelament, i com a reforç de  campanya també s’ha previst la realització d’una FFFFiiiirrrraaaa    ddddeeeellllssss 
dddd’’’’EEEEnnnnaaaammmmoooorrrraaaattttssss al Passeig Marítim de Calafell els dies 13 i 14. Fira a l’entorn de la temàtica de Sant 
Valentí amb unes parades de fusta de com a màxim 3x3m. La previsió és per a unes 20 – 30 
parades, des de la Confraria de Pescadors a la cantonada del Carrer de Monturiol.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vistos els  informe dels diferents Tècnics en relació a l’acte a realitzar:
a. Informe Tècnic de Protecció Civil.
b. Informe Tècnic  de Via Pública

2. Vista la memòria de l’acte del Tècnic de Comerç

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - COMERÇ i per unanimitat acorda: 

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER. –––– Aprovar la realització de la campanya comercial de Sant Valentí 2016Sant Valentí 2016Sant Valentí 2016Sant Valentí 2016.,  que anirà del 8 
al 14 de febrer,    amb la decoració de la zona de més continuïtat comercial a l’Illa de Vianants amb 
cors gegants de 1x1m. 

SEGON. SEGON. SEGON. SEGON. –––– Aprovar la realització de la Fira dels d’EnamoratsFira dels d’EnamoratsFira dels d’EnamoratsFira dels d’Enamorats al Passeig Marítim de Calafell els dies 
13 i 14.  amb parades de fusta de com a màxim 3x3m des de la Confraria de Pescadors a la 
cantonada del Carrer de Monturiol. 

TERCER. TERCER. TERCER. TERCER. ----  Donar compliment a les mesures contingudes en els informes emesos 



QUART.QUART.QUART.QUART.----    Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, 
Policia, Protecció Civil , Via Pública, i a les associacions de comerciants de Calafell:  “Fòrum 
Calafell” , “Segur Centre” i “Poble de Calafell” 

1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA MASIA CAL RIONPROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA MASIA CAL RIONPROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA MASIA CAL RIONPROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA MASIA CAL RION 

Fets Fets Fets Fets 

En data 29 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va iniciar el 
procediment administratiu per a l’ocupació directa de la finca registral Núm. 1.552, Masia Cal Rion, 
propietat del Sr. Antonio Romeu Guasch, el Sr. Josep Mª Romeu Guasch i la Sra. Ana Ma Romeu 
Guasch, qualificada de sistema d’equipaments (clau 4) i inclosa dintre del Polígon d’Actuació 
Urbanística PAU 24, per possibilitar la seva utilització com equipament municipal i la seva 
rehabilitació, d’acord amb allò disposat el POUM de Calafell. 

Vist expedient tramitat a l’efecte i concedint-se tràmit d’exposició pública i audiència als propietaris 
i persones interessades en relació al projecte d’ocupació directa esmentat, no havent-se presentat 
cap al·legació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Considerant allò disposat a l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Considerant els articles 215 a 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme; 

En virtut de les atribucions conferides per l’article 53.1.s) del 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. 

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.---- _ Aprovar l’expedient d’ocupació directa que es tramita, amb l’aprovació de la relació de béns i 
drets afectats, la qual cosa comporta la declaració de la necessitat de l’ocupació directa, que 
habilita a aquesta Administració actuant per a l’ocupació immediata de les finques afectades, i amb 
el següent contingut: 

_ 
A) Relació de béns i drets afectats (finca identificada com a Finca B en el document adjunt
Annex 1):

Finca Urbana: “Una casa compuesta de planta baja con varias dependencias, establo, 
dos lagares y bodegas, un piso y desván, señalada de número cuarenta en la calle 
Principal del pueblo de Calafell, teniendo a la parte mediodía un baluarte que procede a 
su entrada sin determinar su medida superficial, y anexo a la misma a la parte de 
mediodía una porción de terreno de extensión antes diez y siete áreas doce centiáreas 
que por haberse segregado una porción , es tan sólo de extensión siete áreas, setenta y 
ocho centiáreas, lindante dicha casa t terreno por Oriente, con la calle principal por 
mediodía con Juan Llansa y Vidal a Poniente con José Casas antes terreno de doña Ana 



Rion y por Norte con Melchor Sena hoy Maria Giró”. 

Propietaris:   

Una tercera part indivisa propietat del Sr. Antonio Romeu Guasch. 
Una tercera part indivisa propietat del Sr. Josep M Romeu Guasch. 
I, una tercera part indivisa propietat de la Sra. Ana Ma Romeu Guasch. 

Superfície del sòl a ocupar: 712,62 m2. 

Qualificació urbanística: Sistema d’equipaments (clau 4) 

Referència cadastral: ___________ . 

Referència registral:  Finca – 1552; Tom – 1391; Llibre – 1160; Foli - 221 

Càrregues: sense. 

Afectacions: sense. 

Edificacions, instal·lacions i plantacions: Edifici Masia Cal Rion. 

Valoració d’indemnitzacions per l’ocupació directe: 0.- euros (d’acord amb la renúncia 
expressa dels propietaris manifestada en l’acta de compareixença de 6 de maig de 
2015). 

B) Polígon d¡Actuació Urbanística en la qual es faran efectius els aprofitaments urbanístics:
PAU 24. Masia de Cal Rion del POUM de Calafell.

C) Aprofitaments urbanístics del PAU 24. Masia de Cal Rion del POUM de Calafell:

Sostre Total: 2.647 m2 sostre 
Sostre per a usos residencials: 2.207 m2 sostre 
Sostre per a usos no residencials: 440 m2 sostre/m2 sòl 
Nombre màxim d’habitatges: 29 habitatges 
Cessió d’aprofitament:  10% aprofitament urb. del sector 

_ 
2.2.2.2.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes i pàgina web d’aquest 
Ajuntament i notificar-ho a les persones interessades. 

_ 
3.3.3.3.---- Citar als propietaris afectats per a l’aixecament d’acta d’ocupació dels terrenys, d’acord amb 
allò establert a l’article 215.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, havent de lliurar-se a cadascuna de les persones propietàries dels terrenys 
objecte d’ocupació, una certificació dels extrems consignats en l’acta d’ocupació, que s’ha d’ajustar 
a allò que estableix la legislació aplicable per a la inscripció al Registre de la Propietat. 

4.4.4.4.---- Remetre còpia de les actes d’ocupació al Registre de la Propietat per a la pràctica de les 
inscripcions corresponents i al Departament de Cadastre per fer les modificacions pertinents. 

1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 29/2015 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 29/2015 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 29/2015 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 29/2015 

IDENTIFICACIÓ: IDENTIFICACIÓ: IDENTIFICACIÓ: IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇADEVOLUCIÓ DE FIANÇADEVOLUCIÓ DE FIANÇADEVOLUCIÓ DE FIANÇA    



EXPEDIENT: 29/2015  
TITULAR: B. C. V. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: EXECUCIÓ D’UN EDIFICI ENTRE MITGERES 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per el Sr. B. C. V., en la que es sol·licita la devolució de la fiança 
l'import de la qual és de    248.400 pessetes (1.492,90€)    que va dipositar mitjançant aval bancari, en 
concepte d'ocupació de via pública corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    
111133335555////1111999999997777, per a l’execució d’un edifici entre mitgeres a la Pç. Catalunya de Calafell, a canvi de 
dipositar-ho en efectiu. 

Vist que en data 18 de gener de 2016 s’ha ingressat un import de 1492,90€ en concepte de fiança 
per a les obres corresponents a l’execució d’un edifici entre mitgeres a la Pç de Catalunya de 
Calafell i exp. núm. 135/97. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 (TRLRHL).

2. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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. Estimar la sol·licitud feta per    B  C. V, i procedir a la devolució de la fiança, mitjançant aval 
bancari, import de la qual és de    248.400 pessetes    (1.492,90€) de l'ocupació de la via 
pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 135/97, per canvi en efectiu segons 
autoliquidació pagada núm. 1658000001.

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

1111....6666....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33337777////2222000011115555    

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 37/2015  
TITULAR: E. C. C.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PORXO C/ CAU FERRAT, 7C 

FFFFeeeettttssss    



Vista la instància presentada per E. C. C., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    777755550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    33336666////2222000011115555, per a la construcció PORXO al c/ Cau Ferrat de la 
urbanització Segur de Dalt de Calafell. 

Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es desprèn 
que no s’han detectat incidents. 

Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant.    

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 (TRLRHL).

2. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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. Estimar la sol·licitud feta per    E.C.C. I procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual 
és de    777755550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
33336666////2222000011115555

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

1111....6666....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    1111////2222000011116666    

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 1/2016  
TITULAR: J. S. M. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA C/ DE LES 
GUARDIES DE LA BONANOVA 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per J. S. M., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    777755550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44441111////2222000011115555, per a l’ampliació planta soterrània al  C/ DE LES 
GUÀRDIES de la urbanització la Bonanova de Calafell. 

Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es desprèn 
que no s’han detectat incidents. 

Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant.    



Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 (TRLRHL).

2. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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. Estimar la sol·licitud feta per    JJ. S. M.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual
és de    777755550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 
44441111////2222000011115555

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal.

1111....6666....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    33331111----2222000011115555 

EXPEDIENT: 31/2015  
TITULAR: E. B. DE A.E S. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: Un habitatge unifamiliar aïllat 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per E. B. DE A. S., en la que es sol·licita la devolució de la fiança 
l'import de la qual és de    1111....000077776666,,,,44440000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    33338888////2222000000005555, per a la construcció d’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR al c/ Turquia. de Segur de Calafell. 

Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es desprèn 
que no s’han detectat incidents. 

Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant.    

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 (TRLRHL).

2. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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. Estimar la sol·licitud feta per    EEEe. B. de A. S.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    1111....000077776666,,,,44440000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
33338888////2222000000005555

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

1111....6666....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSEEEEGGGGOOOONNNNAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    6666////11115555    AAAALLLL    CCCC....    DDDDEEEELLLLTTTTAAAA    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEBBBBRRRREEEE,,,    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

Mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) de 10 de setembre de 2015, aquest Ajuntament 
va imposar una primera multa coercitiva i va ordenar a la propietat l’ordre d’execució de la finca 
situada al c. Delta de l’Ebre de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, en el termini d’un mes, 
comptat des de la data de la seva notificació. 

L’esmentat acord es va notificar a la propietat el dia 3 de novembre de 2015, tractant-se d’una 
resolució ferma en via administrativa. 

El 22 de gener de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe que s’adjunta com Annex núm. 1, 
del qual es desprèn que no s’ha dut a terme la neteja dels solars. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 90.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), l’esmentat acord de Junta de Govern Local, de 23 de 
juliol de 2015, va advertir a la propietària que en cas d’incompliment es procediria, al seu a càrrec, a 
l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de Calafell o 
mitjançant la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins el compliment de 
l’ordenat a l’esmentat acord, per una quantia de 300 a 3.000.- euros. 

Segons l’article 93.1 del RPLU, les odres d’execució són executives des de que es dicten. I, 
efectuada l’advertència prèvia esmentada anteriorment i transcorregut el termini d’execució 
voluntària, l’òrgan competent pot ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de 
proporcionalitat, pels mitjans d’execució subsidiària o multa coercitiva. L’òrgan competent por 
canviar el mitjà d’execució forçosa quan les multes coercitives determinades prèviament no resultin 
efectives. 

Segons l’article 93.1 del RPLU, les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 
3.000 euros, per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat. 

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.- Imposar als Srs. F. X. P. T. i M. G. B. una segona multa coercitiva per la quantitat de 700 
€, liquidació adjunta aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de JGL de de 9 de juliol de 
2015. 



Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la primera multa coercitiva imposada, 
atorgat a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell 
iniciarà el procés de cobrament per via de constrenyiment. 

2222.- Atorgar a la propietat, els Srs. F. X. P. T. i M. G. B., un nou termini d’un mes, a comptar 
l’endemà de la notificació del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte compliment del 
que es va ordenar a l’acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2015. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives que 
siguin necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec de la 
persona interessada, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Decret 64/2014. 

3333.- Manifestar    als Srs. F. X. P. T. i M. G. B. 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 de la Llei 30/1999 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), davant el 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 de la Llei 29/1998 
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (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. 

4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 

1111....6666....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSEEEEGGGGOOOONNNNAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    55551111////11115555    AAAALLLL    CCCC....    LLLLLLLLIIIIRRRRIIII,,,.    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    VVVVAAAALLLLLLLLDDDDEEEEMMMMAAAARRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL 

FFFFeeeettttssss    

Mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) de 10 de setembre de 2015, aquest Ajuntament 
va imposar una primera multa coercitiva i va ordenar a la propietat l’ordre d’execució de la finca 
situada al c. Lliri de la Urb. Valldemar de Calafell, en el termini d’un mes, comptat des de la data de 
la seva notificació. 

L’esmentat acord es va notificar a la propietat el dia 28 de setembre de 2015, tractant-se d’una 
resolució ferma en via administrativa. 

El 21 de gener de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe que s’adjunta com Annex núm. 1, 
del qual es desprèn que no s’ha dut a terme la neteja dels solars. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    



D’acord amb l’article 90.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), l’esmentat acord de Junta de Govern Local, de 23 de 
juliol de 2015, va advertir a la propietària que en cas d’incompliment es procediria, al seu a càrrec, 
a l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de Calafell o 
mitjançant la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins el compliment de 
l’ordenat a l’esmentat acord, per una quantia de 300 a 3.000.- euros. 

Segons l’article 93.1 del RPLU, les odres d’execució són executives des de que es dicten. I, 
efectuada l’advertència prèvia esmentada anteriorment i transcorregut el termini d’execució 
voluntària, l’òrgan competent pot ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de 
proporcionalitat, pels mitjans d’execució subsidiària o multa coercitiva. L’òrgan competent por 
canviar el mitjà d’execució forçosa quan les multes coercitives determinades prèviament no resultin 
efectives. 

Segons l’article 93.1 del RPLU, les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 
3.000 euros, per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat. 

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.- Imposar a BANCO SANTANDER, SA una segona multa coercitiva per la quantitat de 1.000 €, 
liquidació adjunta aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de JGL de de 9 de juliol de 
2015. 

Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la primera multa coercitiva imposada, 
atorgat a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell 
iniciarà el procés de cobrament per via de constrenyiment. 

2222.- Atorgar a la propietat, BANCO SANTANDER, SA, un nou termini d’un mes, a comptar l’endemà 
de la notificació del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte compliment del que es va 
ordenar a l’acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2015. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives que 
siguin necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec de la 
persona interessada, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Decret 64/2014. 

3333.- Manifestar    a BANCO DE SANTANDER, SA 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 de la Llei 30/1999 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), davant el 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 de la Llei 29/1998 reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa (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. 



4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 

1.6.8. 1.6.8. 1.6.8. 1.6.8. APROVACIÓ DEFINITIVA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUOTES OBRES URBANITZACIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUOTES OBRES URBANITZACIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUOTES OBRES URBANITZACIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUOTES OBRES URBANITZACIÓ 
SECTOR XB MAS ROMEUSECTOR XB MAS ROMEUSECTOR XB MAS ROMEUSECTOR XB MAS ROMEU       

Fets Fets Fets Fets 

En data 18 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va aprovar la 
liquidació provisional de les obres d’enllumenat del projecte de reparcel·lació econòmica PAU Sòl 
Urbà Consolidat XB de Mas Romeu per un import total de 545.517,12.- euros i la repercussió de les 
respectives quotes individualitzades als propietaris de les finques que integren l’esmentat PAU en 
els següents terminis:  

• Primera quota, serà emesa el mes d’octubre de 2014 (25 % del compte de liquidació
provisional).

• Segona quota, serà emesa el mes de gener 2015 (25 % del compte de liquidació
provisional).

• Tercer quota, serà emesa el mes d’abril de 2015 (25 % del compte de liquidació
provisional)

• Quarta quota, un cop aprovat el compte de liquidació definitiu, es regularitzaran els
pagaments efectuats d’acord amb el cost real i efectiu de les obres. En concret, serà emesa
el dia 5 del mes següent al de l’aprovació del compte de liquidació abans esmentat.

En data 25 de març de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va adoptar 
l’acord mitjançat el qual va suspendre i anul·lar l’esmentada 3a quota urbanística, d’acord amb 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal, de 23 de març de 2015, i va  disposar que els serveis 
tècnics municipals procedissin a fer  liquidació definitiva per tal de poder procedir a la seva 
aprovació i, si s’escau, aprovar la darrera quota. 

En data 9 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, en sessió 
ordinària, va aprovar inicialment la liquidació definitiva de les obres d’enllumenat del projecte de 
reparcel·lació econòmica PAU Sòl Urbà Consolidat XB de Mas Romeu elaborada pels serveis tècnics 
de l’Ajuntament de Calafell, en data 1 de juliol de 2015, de la que desprenia un saldo de 
41.986,20.- euros a favor dels propietaris del polígon d’actuació. 

Amb citació personal es va concedir tràmit d’audiència pel termini de 10 dies a les persones que 
consten com interessades a l’expedient. 

Ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions envers la liquidació 
definitiva aprovada inicialment. 

FonamenFonamenFonamenFonaments de dretts de dretts de dretts de dret    

D’acord amb l’art. 162.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, que disposa: 

“162.4 L'aprovació de la liquidació definitiva dóna lloc, si s'escau, a la liquidació de les 

corresponents quotes i se sotmet a la mateixa tramitació que el projecte de reparcel·lació, 

amb audiència de les persones interessades, sense que, però, sigui necessari el seu 

sotmetiment a informació pública.” 



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.----    AprovarAprovarAprovarAprovar definitivament la liquidació definitiva de les obres urbanització d’enllumenat del 
projecte de reparcel·lació econòmica PAU Sòl Urbà Consolidat 10.XB de Mas Romeu, dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Calafell, el 1 de juliol de 2015, incorporada a l’expedient, de la que es 
desprèn un saldo de 41.986,20.- euros a favor dels propietaris del polígon d’actuació. 

2.2.2.2.- Sol·licitarSol·licitarSol·licitarSol·licitar a BASE – Gestió d’ingressos que, com organisme competent per delegació de la 
recaptació de les quotes urbanístiques, procedeixi d’ofici a fer les devolucions dels imports o part 
dels imports que corresponguin als propietaris que tinguin dret d’acord amb l’esmentada liquidació 
i amb les quotes girades (1a i 2a) i efectivament abonades. 

3.3.3.3.- NotificarNotificarNotificarNotificar el present acord als interessats, indicant-los que per tal de fer efectiva la devolució dels 
imports que corresponguin, caldrà que indiquin a l’Ajuntament de Calafell el número de compte on 
se’ls ha d’ingressar. 

4.4.4.4.- AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que si es 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, 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. 

1.6.9. 1.6.9. 1.6.9. 1.6.9. APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA TREBALLS REPARACIÓ PASSAREL·LA DE APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA TREBALLS REPARACIÓ PASSAREL·LA DE APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA TREBALLS REPARACIÓ PASSAREL·LA DE APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA TREBALLS REPARACIÓ PASSAREL·LA DE 
VIANANTS SITUADA SOBRE LA LÍNEA FÈRREA ENTRE ELS TREMES MUNICIPALS DE CALAFELL I VIANANTS SITUADA SOBRE LA LÍNEA FÈRREA ENTRE ELS TREMES MUNICIPALS DE CALAFELL I VIANANTS SITUADA SOBRE LA LÍNEA FÈRREA ENTRE ELS TREMES MUNICIPALS DE CALAFELL I VIANANTS SITUADA SOBRE LA LÍNEA FÈRREA ENTRE ELS TREMES MUNICIPALS DE CALAFELL I 
CUNITCUNITCUNITCUNIT       

FetsFetsFetsFets    

Per part dels Serveis Tècnics Municipal s’ha elaborat una memòria tècnica valorada dels treballs de 
Reparació de la Passarel·la de Vianants situada per sobre de la via fèrria Madrid-Barcelona, entre els 
termes municipals de Calafell i Cunit, amb un import per contracte de 28.566,81€, dels quals 
corresponen al municipi de Calafell 14.283,41€ 

La present memòria té per objecte, la realització dels treballs necessaris per la reparació de les 
baranes metàl·liques, els graons de les escales i el paviment de les rampes, per tal de garantir les 
condicions de seguretat del pas elevat. 

FoFoFoFonaments de dretnaments de dretnaments de dretnaments de dret    

Atès el que disposa l’art. 34 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals. 

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: 

APROVAR la memòria tècnica valorada dels treballs de Reparació de la Passarel·la de Vianants 
situada per sobre de la via fèrria Madrid-Barcelona, entre els termes municipals de Calafell i Cunit, 
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un import per contracte de 28.566,81€, dels quals 
corresponen al municipi de Calafell 14.283,41€ 



DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,    PEL PEL PEL PEL 
QUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXT REFT REFT REFT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RAL I DE RAL I DE RAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNYA  YA  YA  YA  
EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN    LOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE A    
L’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMB    CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTES: ES: ES: ES:     

3.1. TURISME I VIA PÚBLICA 3.1. TURISME I VIA PÚBLICA 3.1. TURISME I VIA PÚBLICA 3.1. TURISME I VIA PÚBLICA ----    TURISMETURISMETURISMETURISME 

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. PROPOSTA D'APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL CPROPOSTA D'APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL CPROPOSTA D'APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL CPROPOSTA D'APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL I ARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL I ARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL I ARNAVAL XURIGUÉ DE CALAFELL I 
RATIFICAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES RUES A CELEBRAR ELS DIES 5,6,7 DE FEBRER RATIFICAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES RUES A CELEBRAR ELS DIES 5,6,7 DE FEBRER RATIFICAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES RUES A CELEBRAR ELS DIES 5,6,7 DE FEBRER RATIFICAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES RUES A CELEBRAR ELS DIES 5,6,7 DE FEBRER 
AMB EL MATEIX CONTINGUT QUE EL PAU DEL CARNAVAL 2015.AMB EL MATEIX CONTINGUT QUE EL PAU DEL CARNAVAL 2015.AMB EL MATEIX CONTINGUT QUE EL PAU DEL CARNAVAL 2015.AMB EL MATEIX CONTINGUT QUE EL PAU DEL CARNAVAL 2015.       

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que el departament de Turisme de l’Ajuntament de Calafell  organitza la celebració
del Carnaval Xurigué  els dies 5,6,7  de febrer  amb el detall general següent:

• RUA DE SEGUR DE CALAFELL - DIVENDRES, 5  DE FEBRER DE 2016

20.00 h. Concentració de carrosses i comparses al pg. Marítim de Sant Joan de Déu de Segur de 
Calafell, a l’alçada del c/  Loira. 21.00 h. Inici de la rua seguint l’itinerari:  Pg. Marítim de Sant de 
Joan de Déu amb c/ Loira, Carme Desvalls, Pablo Neruda, Av. Catalunya, Pl. Pau Casals, Joan 
Maragall, Parc de la Casa Vella. 

• RUA DE LA PLATJA DE CALAFELL – DISSABTE, 6 DE FEBRER DE 2016

21.00 h. Concentració de carrosses i comparses al passeig Marítim de Sant Joan de Déu amb Carles 
Barral. 22.00 h. Inici de la rua seguint l’itinerari: passeig Marítim de Sant Joan de Déu amb Carles 
Barral , Manuel Benet Ortiz, Rambla Costa Daurada, Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 
Carrerada d’en Ralet, Doctor Dachs, Sant Pere, Vilamar, Pintor Mir,  Av. Mn. Jaume Soler, soterrani 
Renfe  i Pl. Estació. 

• RUA DE CALAFELL – DIUMENGE, 7 DE FEBRER  DE 2016

16.00 Concentració de carrosses i comparses a la Rambla Mn. Jaume Tobella. 17.00 h. Inici de la 
rua seguint l’itinerari: Rambla Mn. Jaume Tobella, Villaroel, Av. De la Sínia, Vinya Llarga,  Pg. de la 
Unió, rotonda Carretera del  Sanatori amb Pg. de la Unió, Pg. de la Unió, Pavelló Joan Ortoll. 

2. Que d’acord amb la legislació vigent, és d’aplicació la normativa de contingut i redacció (
Llei 4/97 de Protecció Civil de Catalunya i el Decret 82/2010 de mesures d’autoprotecció )
normativa d’aplicació en qüestió de protecció contra incendis ( RD 314/2006 i Llei 3/2010 )
i normativa d’aplicació en qüestió d’espectacles i activitats recreatives ( Decret 112/2010 ).

Que el tècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Calafell ratifica  el Pla d’autoprotecció  aprovat 
en el Carnaval 2015 i presenta informe,  que és del contingut literal següent:  

 “Informe de Protecció Civil sobre l’acte de CARNAVAL 2016. RUES DE SEGUR, DE LA PLATJA I DEL 

POBLE i la validesa del pla d’autoprotecció. 

FetsFetsFetsFets    



L’Ajuntament de Calafell organitza la celebració dels actes de les RUES DE CARNAVAL DE 

CALAFELL a celebrar segons el detall de la memòria facilitada pel Patronat de Turisme, dels que les 

dades fonamentals són:  

1. Rua de Segur de Calafell, dia 5 de febrer de 2016, concentració a les 20 hores. Inici de rua

a les 21 hores. Amb el recorregut pels carrers: Pg. Marítim de Sant de Joan de Déu amb c/

Loira, Carme Desvalls, Pablo Neruda, Av. Catalunya, Pl. Pau Casals, cr. Joan Maragall, i Parc

de la Casa Vella. Té un recorregut previst d’uns 1.700 metres.

2. Rua de Calafell platja, dia 6 de febrer de 2016, concentració a les 21 hores. Inici de la rua a

les 22 hores. Amb el recorregut pels carrers: Pg. Marítim de Sant Joan de Déu amb Carles

Barral, Països Catalans, Manuel Benet Ortiz, Av. Mn. Jaume Soler, Pintor Mir, Pg. Marítim

de Sant Joan de Déu, Crda. d’en Ralet, Dr. Dachs, Sant Pere, Vilamar, Pintor Mir, Mn.

Jaume Soler, Pl. Estació, i Rotonda cruïlla Ctra. l’Estació amb Ctra. del Sanatori. Té un

recorregut previst d’uns 3.300 metres.

3. Rua de Calafell poble, dia 7 de febrer de 2016, concentració a les 16 hores, inici de rua a

les 17 hores. Amb el recorregut pels carrers: Rbla. Mn. Jaume Tobella, Villarroel, Av. de la

Sinia, Vinya Llarga, Pg. de la Unió, Rotonda Ctra. del Sanatori amb Pg. de la Unió, Pg. de la

Unió i Pavelló Joan Ortoll. Té un recorregut previst d’uns 2.400 metres.

L’Ajuntament de Calafell va aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’acte de CARNAVAL DE 

CALAFELL, i disposa de manual d’actuació bàsic per a emergències en àrees de pública 

concurrència (espectacles a l’aire lliure). 

El pla d’autoprotecció disposa de mesures d’autoprotecció específiques i de mitjans: de seguretat, 

sanitat i de prevenció segons consta al mateix. 

Fonaments de dret.Fonaments de dret.Fonaments de dret.Fonaments de dret.    

El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais 

oberts, estableix: 

1. A l’article 112, s’estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts

espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir

els requeriments d’aquesta i d’altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les

circumstàncies següents:

a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens

que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.



b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu impacte sigui

admissible pels usos socials majoritaris.

c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de

manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

2. De plans d’autoprotecció, article 46. Obliga a disposar-ne als següents:

- Espectacles i activitats, a l’aire lliure, no tancats, amb més de 1.000 persones. Fins

a 15.000 persones competència local.

- Espectacles i activitats, a l’aire lliure, tancats, amb més de 500 persones. Fins a

5.000 persones competència local.

3. Disposar de memòria de seguretat, article 42. Per a tots els establiments i espais oberts

on es realitzin activitats recreatives musicals amb un aforament superior a les 150

persones.

4. Altres requisits són assegurança de responsabilitat civil, autoritzacions sobre ús i dret,

higiene i sanitat, i seguretat.

LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s’estableix el següent: 

- article 7, sobre l’obligació de l’autoprotecció, on estableix  que les autoritats de protecció

civil  (alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels mitjans

d'autoprotecció existents, en els termes de l'article 25.

- Article 13, sobre reducció del risc, on s’estableix: Les actuacions de totes les

administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els són

pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.

El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció, estableix que són obligats a de 

gaudir de pla d’autoprotecció, entre altres, les activitats que tenen lloc en espais no delimitats amb 

un número de participants superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones, o aquelles que 

són considerats d’especial risc o que presentin un risc significatiu. 

També la disposició addicional quarta estableix la potestat d’elaborar, de conformitat amb l’art. 3.3, 

per les activitats no sotmeses a pla d’autoprotecció, un protocol d’actuació d’emergències on 

s’especifiquin aquelles mesures per gestionar qualsevol incidència que els afecti. 

L’acte es defineix com espectacle públic consistent en el recorregut de carrosses i comparses per 

l’interior d’un recorregut tancat i determinat, on el públic general és fora del mateix, amb la 



restricció del seu accés llevat d’autorització especial o acompanyament per personal de seguretat, 

emergències o organització. Els participants són, segons dades de l’organització, vora de 6.000 

persones i unes 50 carrosses. Entre públic i participants hi hauria unes 20.000 persones distribuïdes 

al llarg del recorregut i ocuparien la zona lliure no reservada a l’acte determinada per abalisament. 

El catàleg d’activitats del decret 30/82015, apartat B, determina que els actes de fins a 20.000 

persones, participants i assistents, han de disposar de PAU i que aquest és de competència local. 

El pla d’autoprotecció (art. 6, Decret 30/82015) ha de ser revisat sempre que hi hagi una 

modificació substancial, i com a mínim cada quatre anys. Ha d’estar actualitzat. L’acte CARNAVAL 

DE CALAFELL 2016 mantindria les mateixes característiques que el desenvolupat l’any 2015, hi ha 

variacions en els recorreguts, si bé no hi hauria cap modificació substancial. 

El pla d’autoprotecció de l’acte de CARNAVAL DE CALAFELL s’ajustaria als requisits i mesures 

determinats com a necessaris per tal d’actuar en la prevenció del rics envers a les persones i els 

béns. Compleix els objectius en presentar-se com un document a mode de manual d’actuació que 

garanteix: 

a) La detecció de l’emergència.

b) L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als ocupants.

c) L’avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda.

d) El confinament o l’evacuació, segons la tipologia d’emergència.

e) La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al

risc.

f) La intervenció coordinada.

Estableix com a mitjans mínims d’autoprotecció els següents: 

- Segons el reglament de CARNAVAL DE CALAFELL:

o Mesures de seguretat constructives i de solidesa.

o Assegurances de RC i persones.

o Control sobre el perímetre del grup de participants.

- Segons el PAU:

o Servei de seguretat: segons disposició de la Policia Local.

o Mesures a la mobilitat: restricció de la circulació a la zona afectada.

o Control a l’interior de la zona de la rau per personal de serveis distribuït al llarg del

recorregut

o Mitjans de resposta per situacions sanitària i d’accidents distribuït en la zona

afectada.

o Mitjans de prevenció per tal de identificar situacions de risc i avisos d’emergència.

o Mesures de seguretat: determinació d’una zona de pas de la rua, amb la restricció

d’accés a aquella persona no autoritzada, i zona exterior a la lliure concurrència.



Resulta necessari actualitza les dades de les persones implicades en les emergències en la mesura 

de canvis naturals. 

Conclusions 

L’acte CARNAVAL 2016 presenta les mateixes característiques i naturalesa que el realitzat l’any 

2015. No disposa de cap modificació substancial i no altera les condicions de seguretat. Així el PAU 

de l’acte de CARNAVAL és aplicable en la seva totalitat a l’acte de CARNAVAL 2016. 

Proposo que es defineixi l’acte com espectacle públic consistent en el recorregut de carrosses i 

comparses per l’interior d’un itinerari tancat, on el públic general és fora del mateix, amb la 

restricció de no poder accedir a la zona interior llevat d’autorització especial o acompanyament per 

personal de seguretat, emergències o organització, amb un aforament d’unes 20.000 persones 

distribuïdes al llarg del recorregut que ha de disposar de PAU i que aquest és de competència local. 

L’acte de CARNAVAL DE CALAFELL 2016 precisa de les mesures d’autoprotecció, seguretat i 

mitjans determinades al PAU. Les que han d’ajustar-se segons la variacions de recorregut i que són 

les que s’adjunten com annex de mesures de seguretat. 

L’equip d’emergències és compost segons: 

CARREC NOM 

TITULAR DE L’ACTIVITAT RAMON FERRE SOLE 

SUBSTITUT DEL TITULAR M. TERESA GONZALEZ SANTIAGO

CAP D’EMERGÈNCIES I TÈCNIC PROTECCIÓ 

CIVIL 
PERE FERRE BUNDO 

ORGANITZACIÓ 
IMMA ORTIZ GUIRAO 

MARGA RAMON 

CAP DE LA POLICIA LOCAL FRANCISCO LONGO GONZALEZ 

POLICIA LOCAL RESPONSABLE OPERATIU LLUIS BARRULL GOMÀ 

POLICIA DE TRANSIT JORDI GIL VALENCIA 

CONTROL ACCESSOS JAVIER PORTILLO 

COORDINADOR LUIS MENDOZA 

RESPONSABLE 1 JORDI ROSELL 

RESPONSABLE 2 JOSEP MARIA MARTÍ 

RESPONSABLE 3 

SERVEIS SANITARIS 
AMBUMEDIC: COORDINADOR (RAMON) 

CREU ROJA: TÈCNIC DE SERVEI 

PREVENCIÓ (VOLUNTARIS PC) BORJA BOGA CANCELAS 

SERVEI BRIGADA MUNICIPAL SALVADOR SILLA 

Empreses de serveis i manteniment. 
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGÜES I CLAVEGUERAM (SOREA) 



SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS MAÑÉ) 

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (URBASER) 

RECOLLIDA DE RESIDUS (ECOBP) 

Emergències d’ajuda externa. 
EMERGÈNCIES 112 

POLICIA / MOSSES D’ESQUADRA 

BOMBERS 

SERVEIS URGÈNCIES MÈDIQUES (SEM 061) 

POLICIA LOCAL - CRA 

CECAT 

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

PRIMER.- Aprovar la celebració del Carnaval Xurigué de Calafell i ratificar el pla d’autoprotecció de 
les rues  a celebrar els dies  5,6 i 7 de febrer  amb el mateix contingut que el PAU del Carnaval 
Xurigué 2015. 

SEGON.- És titular de l’acte el Sr. Ramón Ferré Solé, Alcalde de Calafell. 

TERCER.- Adoptar les mesures d’autoprotecció que li corresponen en el àmbit de seguretat, sanitat 
i prevenció, exceptuant en  la forma de tancament de la zona de pas de les rues canviant el sistema 
de tanques enllaçades per un sistema de tanca i cinta en tots els recorreguts.  

QUART.- Donar compte d’aquest acord als departaments de Turisme, Seguretat Ciutadana  i 
Protecció  Civil de l’Ajuntament de Calafell. 

3.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 3.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 3.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 3.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL CANVI D'ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL LLOC DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL CANVI D'ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL LLOC DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL CANVI D'ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL LLOC DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL CANVI D'ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL LLOC DE 
TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA AL TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA AL TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA AL TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA AL 
DEPARTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPRES DE L'ÀREA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPRES DE L'ÀREA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPRES DE L'ÀREA DE SERVEIS DEPARTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPRES DE L'ÀREA DE SERVEIS 
ECONÒMICS I ECONÒMICS I ECONÒMICS I ECONÒMICS I URBANÍSTICSURBANÍSTICSURBANÍSTICSURBANÍSTICS       

FetsFetsFetsFets    

1. El 3 de novembre de 2015 el director de Serveis Jurídics emet informe en el que posa de 
manifest la necessitat de personal al departament de Contractació per tal d’evitar l’acumulació 
de tasques i el retard en la tramitació d’expedients de contractació, així com la necessitat de 
digitalitzar i tenir en ordre la documentació de totes les adjudicacions, i sol·licita la incorporació 
de nou personal administratiu.

2. El 30 de desembre de 2015 la regidora del Departament de Benestar Social emet un escrit 
donant la conformitat a que la senyora M. W. pugui ser traslladada a un altre 
departament del consistori per necessitat de personal. 



3. Donat que aquesta Corporació ha considerat necessari efectuar l’adscripció del lloc de treball 
d’auxiliar administratiu depenent jeràrquicament del Departament de Qualitat de Vida al 
Departament de Serveis Jurídics, Contractació i Compres, d’acord amb l’anàlisi efectuat de les 
seves estructures organitzatives i funcionals, així com dels efectius en matèria de personal que 
té atribuïts a cada servei municipal, d’acord amb el que preveu l’article 124.i de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com l’article 55 del decret 214/1990, 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

4. Atès que el lloc de treball d’auxiliar administratiu no està catalogat com a un lloc de treball 
singular.

5. Atès que la senyora M. Wi. és treballadora laboral en règim d’interinitat, i ocupa un lloc de 
treball d’auxiliar administratiu depenent orgànicament del Departament de Qualitat de Vida.

6. Aquesta estructuració dels recursos humans no suposa cap increment en la despesa de 
personal del Capítol 1.

7. El 3 de febrer de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 
0039/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2. Article 20. Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2016 el qual exposa que durant l’any 2016 no es contractarà personal temporal ni es
nomenarà personal estatutari temporal o funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i
categories professionals que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels
servicis públics essencials.

En aquest cas, es considera viable cobrir les necessitats sorgides amb personal propi de la 
Corporació.  

3. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, pel que fa
a la potestat d’autoorganització de les administracions públiques.

4. Articles 22.2.j) i 90.2 de la Llei 7/1985, en quant a les competències municipals.

5. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
pel que fa a la relació de llocs de treball.

6. Articles 1, 2, i 7 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), pel que fa a l’aplicació d’aquesta normativa
en l’àmbit laboral. Articles 72, 73 i 83 en quant a l’estructuració dels recursos humans, i la
potestat d’autoorganització de l’administració pública. Concretament, l’article 73.3 estableix
que els llocs de treball es podran agrupar en funció de les seves característiques per ordenar la
selecció, la formació i la mobilitat.



7. Article 7 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell, el qual disposa que l’organització de treball i mobilitat funcional del personal és
competència exclusiva dels òrgans directius de l’Ajuntament d’acord amb el previst legalment.

8. Article 39 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el qual estableix la mobilitat funcional com la facultat de
l'empresari d'encomanar unilateralment al treballador, sense el seu previ consentiment, la
realització de tasques diferents a les que corresponen al grup professional que té reconegut o
al lloc de treball que ocupa , amb l'objecte d'adaptar el contingut de la prestació a les
necessitats organitzatives de l'empresa.

9. 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.

10. Article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius.

11. Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost d’adequació de les normes reguladores dels
procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

12. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.

13. 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.

14. 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. Canviar d’adscripció orgànica el lloc de treball d’auxiliar administratiu del Departament de 
Qualitat de Vida ocupat per la treballadora, senyora M. W., al Departament de Serveis Jurídics, 
Contractació i Compres, pels motius exposats i amb efectes del dia 8 de febrer de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i informar als departaments de Qualitat de 
Vida, Serveis Jurídics, Contractació i Compres, i de Recursos Humans, i al Comitè d’Empresa i a 
les seccions sindicals. 

3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETEPROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETEPROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETEPROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD CTAT A L’ACORD CTAT A L’ACORD CTAT A L’ACORD 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE GENER DE 2016, D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE GENER DE 2016, D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE GENER DE 2016, D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE GENER DE 2016, D'APROVACIÓ DE LA LLISTA 
PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, 
MITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURSMITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC, EN RÈGIM OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC, EN RÈGIM OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC, EN RÈGIM OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC, EN RÈGIM 



D'INTERINITAT, ADSCRID'INTERINITAT, ADSCRID'INTERINITAT, ADSCRID'INTERINITAT, ADSCRITA AL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE TA AL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE TA AL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE TA AL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL       

FetsFetsFetsFets    
El 21 de gener de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar, aprovar la llista provisional 
d’admesos i exclosos, en la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça 
de Tècnic informàtic, en règim d’interinitat, adscrita al Departament d’Informàtica de l’Ajuntament 
de Calafell, segons consta en els annexos 1 i 2 de l’acord. 

1. Atès que s’ha detectat un error tipogràfic en el NIF d’una persona aspirant, concretament, en
l’Annex 1, on hi consta:

Núm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre Entrada    DNIDNIDNIDNI    

42663 313W 

Ha de constar: 
Núm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre Entrada    DNIDNIDNIDNI    

42663 393W 

2. El 3 de febrer de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm.
0038/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 105.2 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual les Administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en el seus actes.

2. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL 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 l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2016, sobre l’error en la
terminació del número de DNI de la persona aspirant amb número de registre d’entrada
42663 de l’Annex 1. LLISTAT D’ADMESOS, quedant rectificat de la següent manera:

Núm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre Entrada    DNIDNIDNIDNI    

42663 393W 



2. Notificar aquesta resolució als departaments d’Informàtica i de Recursos Humans, i a la Junta
de Personal d’aquest Ajuntament per al seu coneixement i efectes escaients.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:30, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




