
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/6JGL2016/6JGL2016/6JGL2016/6    

A Calafell, en data 10 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 accidentall de la corporació senyora Àgueda Subirana 
Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS::::    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

NO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTS::::    
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
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 

I a les 09:30, el Sra presidenta 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 ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS 
DE FEBRER DE 2016DE FEBRER DE 2016DE FEBRER DE 2016DE FEBRER DE 2016       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que als/a les empleats/empleades, tant en règim de personal laboral com funcionari, i que
tot seguit es relacionen, els hi correspon l’abonament d’un nou trienni pel venciment en la seva
antiguitat en la data indicada.

GRUP TREBALLADOR 
ANTIGUITAT 

TRIENNIS 
DATA NOU 

TRIENNI 
NOU 

TRIENNI 
DATA 

EFECTES 
ANTIGUITAT 
MENSUAL DETALL NÚM TRIENNIS 

 C2 J. R., R. M. 05/01/2001 05/01/2016 5 01/02/2016 90,40 5 de C2 

 C1 
P. DE A., J. A. (agent policia local)

17/01/2004 17/01/2016 4 01/02/2016 80,82 3 de C2 + 1 de C1    
(aplicació Llei 3/2015) 

 C2 P. M., J. 22/01/1992 22/01/2016 8 01/02/2016 144,64 8 de C2 
 C2 S. CA., S. 29/01/2001 29/01/2016 5 01/02/2016 90,40 5 de C2 



 AP B. A., A. 01/02/2010 01/02/2016 2 01/02/2016 27,22 2 de AP 

 AP L. O., D. 01/02/2001 01/02/2016 5 01/02/2016 68,05 5 de AP 

 C1 
S. I., J. J. (agent policia 
local) 

01/02/1995 01/02/2016 7 01/02/2016 152,06 4 de C2 + 3 de C1      
(aplicació Llei 3/2015) 

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat
prevista en el pressupost municipal per a l’any 2016.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0037, de 1 de febrer de 2016, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administraves (DOGC  núm. 6830, de 13/03), de reclassificació al subgrup C1 de les categories
d’agent i caporal, a efectes administratius de caràcter econòmic, que afegeix una disposició
addicional a la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, amb data d’efectes a l’endemà
d’haver estat publicada en el DOGC, el que suposa que el personal adscrit al Cos de la Policia
local de Calafell, amb categories d’agent i caporal amb venciment de trienni a partir del dia 14
de març de 2015, meritaran el nou trienni amb el valor econòmic del subgrup C1.

2. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
(DOGC de 13/03/2015) disposa, pel que fa a la meritació dels triennis, que:

 “S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les 
policies locals, amb el text següent: 

«Setena 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala 
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant 
de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació 
de llocs de treball corresponent. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a 
què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al 
qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. 

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup 
C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 

3. Article  25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena 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.

5. Articles 160.2.b) i 161-164 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.



6. Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

7. Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració
pública.

8. Article 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, pel que fa a les
retribucions del personal del sector públic.

9. Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als efectes econòmics dels
triennis.

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel
que fa a l’antiguitat del personal laboral.

11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell,
pel que fa a les retribucions econòmiques per antiguitat.

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. Aprovar el reconeixement als/a les empleats/empleades esmentats en la part expositiva d’aquest
escrit el venciment del trienni i el seu abonament , amb efectes del dia 1 de febrer de 2016,
d’acord amb les quanties legalment establertes i atenent al seu grup professional.

2. Aprovar la despesa i la seva aplicació en la nòmina del mes de febrer de 2016 dels imports dels
triennis esmentats, que corresponguin.

3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria
municipals, i a la Gestoria que porta els assumptes de personals, per la seva efectivitat.

1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D'ORDENAR LA REGULARITZACIO DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D'ORDENAR LA REGULARITZACIO DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D'ORDENAR LA REGULARITZACIO DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D'ORDENAR LA REGULARITZACIO DE 
L'ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIO PREVIA CORRESPONENT QUE AMPARI L'ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIO PREVIA CORRESPONENT QUE AMPARI L'ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIO PREVIA CORRESPONENT QUE AMPARI L'ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIO PREVIA CORRESPONENT QUE AMPARI 
L'EXERCICI DE L'ACTIVITATL'EXERCICI DE L'ACTIVITATL'EXERCICI DE L'ACTIVITATL'EXERCICI DE L'ACTIVITAT       

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    RL-032/2015 



TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT 
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SA 
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    HOTEL  
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    MIRAMAR    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    RAMBLA COSTA DAURADA, 1  

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que en data 29 de maig  de 2015 mitjançant número de registre d’entrada. 19832/2015,
la societat Mediterrania Industrial TRN, SA va comunicar l’inici de l’activitat d’Hotel (213
habitacions) ubicada al carrer Rambla Costa Daurada, 1 de Calafell.

2. En data 6 de juliol de 2015, els serveis tècnics municipals han informat en relació a la
documentació preceptiva de la pròpia comunicació prèvia, que manca documentació.

3. En data 10 de juliol de 2015, registre de sortida núm. 8883/2015, s’ha requerit a la societat
Mediterranea Industrial TRN, SL perquè esmenes, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics
municipals, les deficiències o insuficiències detectades a la comunicació prèvia d’obertura
presentada en data 29 de maig.

4. Transcorregut el termini de deu dies atorgat a la part interessada sense que s’hagi aportat la
documentació requerida.

5. Vist el Decret 3365/2015 de data 23 de setembre de 2015, mitjançant el qual es desestima a la
societat Mediterranea Industrial TRN, SA de la seva comunicació prèvia d’obertura de l’Hotel
amb nom comercial Hotel Miramar, ubicat a la rambla Costa Daurada, 1 i que declara l’arxiu de
l’expedient ACM-052/2015, la qual cosa impossibilita a Mediterranea Industrial TRN, SA
continuar amb l’exercici de l’activitat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 

d’acord amb els articles 35 i 36 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment 

de les Administracions Públiques de Catalunya, en relació a la declaració del responsable i de la 

comunicació prèvia.  

D’acord amb l’article 84.2 LRJPAC i l’article 51.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i 

de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, el tràmit d’audiència serà atorgat 

als interessats per termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. 

D’acord amb l’article 98 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

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 MEDI AMBIENT I SEGURETAT - LLICÈNCIES D'ACT. i per unanimitat acorda: 

1.1.1.1. INICIARINICIARINICIARINICIAR procediment de restabliment de la legalitat infringida contra l’Hotel amb nom

comercial Hotel Miramar, ubicat al carrer Rambla Costa Daurada, 1 de Calafell, per trobar-se



obert al públic i desenvolupant l’activitat d’hotel a la rambla Costa Daura, 1 de Calafell sense 

haver fet el tràmit de comunicació prèvia correctament.  

2.2.2.2. ATORGARATORGARATORGARATORGAR a la societat Mediterranea Industrial TRN, SA, en qualitat de titular de l’activitat un

termini d’    AUDIÈNCIAAUDIÈNCIAAUDIÈNCIAAUDIÈNCIA de 15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a

l’efecte de que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les

al·legacions així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa

dels seus drets i interessos.

3.3.3.3. ADVERTIRADVERTIRADVERTIRADVERTIR a la societat Mediterranea Industrial TRN, SA que transcorregut el termini

d’audiència li serà atorgat un termini per tal de regularitzar la seva situació i, en el supòsit que

no la dugui a terme, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

4.4.4.4. NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR la present resolució a la part interessada.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA LLICÈNCIA AMBIENTAL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA LLICÈNCIA AMBIENTAL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA LLICÈNCIA AMBIENTAL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA LLICÈNCIA AMBIENTAL 

1. DADES DE L’EXPEDIENT1. DADES DE L’EXPEDIENT1. DADES DE L’EXPEDIENT1. DADES DE L’EXPEDIENT

ASSUMPTE:ASSUMPTE:ASSUMPTE:ASSUMPTE:    PROPOSTA RESOLUCIÓ DEFINITIVA LLICÈNCIA AMBIENTAL.    
EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    ACM 46/2011    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR: URBASER S.A    
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    PARC DE NETEJA MUNICIPAL 
ADREÇA: ADREÇA: ADREÇA: ADREÇA: BASSA MIQUELA, 28-30 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS LA LLEI 20/2009:CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS LA LLEI 20/2009:CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS LA LLEI 20/2009:CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS LA LLEI 20/2009:    

Annex II:  

12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.12.20. Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.    

12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.12.47. Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles.    

CCAE-93 (Rev 2014): 

50200 – Manteniment i reparació de vehicles motor. 
63214 - Aparcaments 

2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE L’EXPEDIENT:2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE L’EXPEDIENT:2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE L’EXPEDIENT:2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE L’EXPEDIENT:

1. Projecte tècnic de l’activitat de maig de 2012 signat pel Sr. Marc Duran Nat, visat 2011909093
el 17/05/2011 pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

2. S’ha complementat el projecte tècnic de l’activitat amb tres annexos signats pel Sr. Mar Duran
Nat, d’abril de 2012, d’octubre de 2012 i de gener de 2014.

3. INFORMES TÈCNICS3. INFORMES TÈCNICS3. INFORMES TÈCNICS3. INFORMES TÈCNICS

S’adjunta a la present resolució els informes que es relacionen a continuació: 

1. Informe integral d’avaluació ambiental sobre el projecte de l’activitat “ Parc de Neteja 



Municipal” de l’empresa Urbaser S.A emès per l’òrgan comarcal ambiental. 

2. Informe de prevenció d’incendis de data 21 de novembre de 2011, emès per la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments (Regió d’emergències de Tarragona).

3. Acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 21 de maig de 2014 d’atorgament de permís
de connexió de l’activitat a la xarxa de clavegueram municipal.

4. Acord de Junta de Govern local, celebrada el dia 12 de novembre de 2015, de resolució
provisional de llicència ambiental, sense que hi hagi hagut al·legacions dins els 15 dies del
període establert .

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Concedir a URBASER S.A,URBASER S.A,URBASER S.A,URBASER S.A, llicència ambiental per l’activitat de PARC DE NETEJA PARC DE NETEJA PARC DE NETEJA PARC DE NETEJA 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL,,,, subjecte al compliment de les  condicions i prescripcions tècniques i mesures 
correctores detallades en la present resolució i al compliment dels condicionants continguts als 
informes tècnics emesos als antecedents de la mateixa. 

SEGON .SEGON .SEGON .SEGON .----    Condicions i Prescripcions TCondicions i Prescripcions TCondicions i Prescripcions TCondicions i Prescripcions Tècniques d’obligat compliment.ècniques d’obligat compliment.ècniques d’obligat compliment.ècniques d’obligat compliment. 

Condicions genèriquesCondicions genèriquesCondicions genèriquesCondicions genèriques    

- L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte
tècnic i la resta de la documentació presentada en la tramitació de l’expedient.

- L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el projecte tècnic i la
documentació que l’acompanya.

- Totes les instal·lacions de protecció contra incendis disposaran d’un contracte de manteniment, en
compliment de l’apèndix 2 del RD 1942/1993, de 5 de novembre pel que s’aprova el reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.

- La instal·lació elèctrica haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com les
Instruccions Tècniques que li siguin d'aplicació.

- Es donarà compliment a les condicions genèriques, específiques  i prescripcions tècniques de l’informe
integrat emès per l’òrgan tècnic comarcal , a l’informe de prevenció d’incendis de data 21 de
novembre de 2011 emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments (Regió
d’emergències de Tarragona) i a l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 21 de maig de 2014
d’atorgament de permís de connexió a la xarxa de clavegueram  de l’activitat. (s’adjunten aquests
informes al present document).

-Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions que siguin necessàries obtenir davant dels
organismes i entitats corresponents.

- Es disposarà d’un hidrant exterior normalitzat d’acord amb l’informe emès per la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’incendis.



---- Les instal·lacions industrials hauran de ser projectades, instal·ladLes instal·lacions industrials hauran de ser projectades, instal·ladLes instal·lacions industrials hauran de ser projectades, instal·ladLes instal·lacions industrials hauran de ser projectades, instal·lades, utilitzades i mantingudeses, utilitzades i mantingudeses, utilitzades i mantingudeses, utilitzades i mantingudes
de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.
Concretament, es complirà l’establert a la Llei 13/1987 de seguretat de les instal·lacionsConcretament, es complirà l’establert a la Llei 13/1987 de seguretat de les instal·lacionsConcretament, es complirà l’establert a la Llei 13/1987 de seguretat de les instal·lacionsConcretament, es complirà l’establert a la Llei 13/1987 de seguretat de les instal·lacions
industrials, i el RD 2135/1980 sobre liberalització enindustrials, i el RD 2135/1980 sobre liberalització enindustrials, i el RD 2135/1980 sobre liberalització enindustrials, i el RD 2135/1980 sobre liberalització en    matèria d’instal·lació, ampliació i trasllatmatèria d’instal·lació, ampliació i trasllatmatèria d’instal·lació, ampliació i trasllatmatèria d’instal·lació, ampliació i trasllat
d’indústries.d’indústries.d’indústries.d’indústries.

- Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l’activitat no provocaran molèsties als
ocupants dels edificis propers. Es complirà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova la llei 16/2002, i
l’assenyalat en les ordenances municipals i en la normativa que sigui d’aplicació.  L’activitat en
qüestió està ubicada en una zona de sensibilitat acústica baixa C2 amb predomini de sòl d’ús
industrial.

-Les persones titulars de les instal·lacions de risc definides a l'art. 2 del Decret 352/2004, de 27 de
juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi són responsables del compliment de les disposicions que s'estableixen en aquest
decret. Així mateix, són responsables que es portin a terme els programes de manteniment, neteja i
desinfecció de les instal·lacions i es verifiqui l'eficàcia d'aquests programes mitjançant controls
analítics periòdics. També és responsabilitat del titular de les instal·lacions d'alt risc sol·licitar-ne la
revisió  periòdica  per una entitat o servei autoritzat.

Caldrà presentar a l’ajuntament Caldrà presentar a l’ajuntament Caldrà presentar a l’ajuntament Caldrà presentar a l’ajuntament la  següent documentació tècnica:la  següent documentació tècnica:la  següent documentació tècnica:la  següent documentació tècnica:    

- Una certificació tècnica, signat per un tècnic competent director de l’execució del projecte, visat si
s’escau, pel col·legi oficial acreditant que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a projecte i a la
documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals i de prevenció
contra incendis exigibles d’acord amb la legislació vigent, tot això en compliment de l’art 69 de la
llei 20/2009 de 4 de desembre

- Document acreditatiu del control inicial favorable de l’activitat emesa per part d’una entitat
ambiental de control acreditada de la Generalitat de Catalunya.

-Acta de comprovació inicial favorable de l’activitat conforme es compleixen tots els aspectes de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, realitzada per una entitat acreditada per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que preveu la Llei 3/2010 de 18 de
febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----        Règim de Control de l’activitatRègim de Control de l’activitatRègim de Control de l’activitatRègim de Control de l’activitat    

- L’activitat serà objecte d’un control inicial i a posteriors controls periòdics cada sis anys per part
d’una entitat ambiental de control acreditada per  la Generalitat.

-Seran objecte del control control control control inicial i posteriors controls periòdicsinicial i posteriors controls periòdicsinicial i posteriors controls periòdicsinicial i posteriors controls periòdics totes les prescripcions tècniques,
condicions genèriques i específiques contingudes a la present resolució així com el compliment de
l’informe integrat emès per l’òrgan tècnic comarcal,  l’informe de prevenció d’incendis de data 21 de
novembre de 2011,  emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments (Regió
d’emergències de Tarragona) i  l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia 21 de maig de 2014
d’atorgament de permís de connexió a la xarxa de clavegueram  de l’activitat.

-En compliment de l’art 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, l’activitat abans d’iniciar-se queda sotmesa a un acte de comprovació



inicial favorable conforme es compleixen tots els aspectes de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, realitzada per una entitat acreditada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

-El funcionament de l’activitat queda condicionada a l’obtenció de l’acta de control inicial i
posteriors controls periòdics amb resultat favorable realitzades per una Entitat de Control
acreditada.

QUARTQUARTQUARTQUART.-  Caducitat de la llicència ambiental    

-La llicència ambiental caduca transcorregut un termini de quatre anys si l’activitat no se sotmet a
un control ambiental inicial.

-El període de posada en marxa s’inicia en el moment en que l’entitat col·laboradora de
l’administració encarregada del control inicial comunica a l’ajuntament la data d’inici d’actuació de
control inicial acordada amb el personal titular de l’activitat.

-La durada màxima del període de funcionament en proves ha d’ésser adequada i proporcional a
les característiques de l’establiment.

-Finit el període de posada en marxa, si no s’ha dut a terme el control inicial de l’activitat o ha
tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha de cessar. En aquest supòsits es
poden establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut el termini de
caducitat de la llicència ambiental.

CINQUÈ.- Notificar aquesta proposta de resolució provisional als interessats, a l’OTAC i a la resta 
d’organismes que hagin informat de l’expedient. En el cas de que no es presentin al·legacions la 
proposta de resolució provisional esdevé definitiva automàticament i s’eleva a l’òrgan municipal 
competent perquè emeti resolució. 

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRERESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRERESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRERESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDRE        DE DE DE DE     PRECINTEPRECINTEPRECINTEPRECINTE        DELSDELSDELSDELS        EQUIPSEQUIPSEQUIPSEQUIPS    
REPRODUCTORSREPRODUCTORSREPRODUCTORSREPRODUCTORS        DE DE DE DE     MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA        

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: RL-029/2015  
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     ACM-132/2014        
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    RESTABLIMENT LEGALITAT 
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     Riugold Capital, SL   
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     Hotel amb Piscina   
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  Hotel Solimar 
ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ:         Ordre de Precinte  

FetsFetsFetsFets    

1.En data 24 de setembre de 2015, en sessió de caràcter ordinari de la Junta de Govern Local

s’acorda incoar expedient de restabliment de legalitat núm RL-029/2015 i RGS. 10672/2015 contra

la societat Riugold Capital, SL titular de l’activitat de l’Hotel Solimar ubicat al carrer Vilamar, 79 de

Calafell, requerint-los la instal·lació del preceptiu limitador enregistrador acústic intercalat a la

cadena de so.



2.A l’esmentat acord es va atorgar a la societat Riugold Capital, SL en la seva condició de titular de

l’Hotel Solimar un termini de 10 dies d’audiència per presentar al·legacions així com la

documentació i les justificacions que estimés pertinents

3.Al mateix decret s’atorga a la interessada un termini de 10 dies a comptar a partir de l’endemà de

la finalització del període d’al·legacions per a instal·lar el limitador –enregistrador intercalat a la

cadena de so, i presentés tots els informes i certificats tècnics necessaris per justificar la correcta

instal·lació del limitador.

4. En data 13 d’octubre de 2015 la societat Riugold Capital, SL sol·licita que se li enviï l’informe de

l’enginyer municipal i el requeriment de l’Acord de Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2015

als quals fa referència a l’acord de JGL de data 24 de setembre de 2015.

5. En data 22 d’octubre de 2015 se li notifica a la societat Riugold Capital, SL ofici al qual

s’adjunten els documents sol·licitats.

6. En data 19 de novembre de 2015, i un cop finalitzats els terminis atorgats, la titularitat no ha

presentat cap al·legació ni ha entrat cap document al registre general d’aquest ajuntament que 

justifiqui la correcta instal·lació del limitador-enregistrador. 

Fonament deFonament deFonament deFonament de    dretdretdretdret    

Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 
Ordenança Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de Calafell 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica. 
Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell 

Atribucions conferides per decret  2666/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en la Junta 

de Govern Local. 

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

1.Ordenar1.Ordenar1.Ordenar1.Ordenar    a la policia local que procedeixi al precinte de tots els aparells reproductors de música i

so de l’hotel Solimar, situat al carrer Vilamar, 79, la titular del qual és la societat  Riugold Capital,

SL, per no haver regularitzat la situació instal·lant el limitador enregistrador acústic de la cadena de

so i presentat tota la documentació tècnica requerida per justificar correctament la seva instal·lació.

2. Requerir 2. Requerir 2. Requerir 2. Requerir a la policia local que comprovi amb posterioritat al precinte dels aparells i equips de

música que s’ordena en aquest acord, que aquest no s’incompleix efectuant els controls i

inspeccions necessàries.



2.2.2.2. AAAAdvertir dvertir dvertir dvertir a la interessada que si es constatés l’ incompliment d’aquest tancament i precinte i es
tornés a obrir al públic l’establiment  fent ús dels aparells reproductors de música sense la
preceptiva autorització administrativa s’iniciaran les oportunes accions judicials.

3.Notificar 3.Notificar 3.Notificar 3.Notificar la present resolució a la interessada, a la policia municipal    i al departament de via

pública.

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI MEDI MEDI MEDI AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENT 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA PER DONAR COMPTE DE LES OBRES EXECUTADES  A CÀRREC DEL FONS DE PROPOSTA PER DONAR COMPTE DE LES OBRES EXECUTADES  A CÀRREC DEL FONS DE PROPOSTA PER DONAR COMPTE DE LES OBRES EXECUTADES  A CÀRREC DEL FONS DE PROPOSTA PER DONAR COMPTE DE LES OBRES EXECUTADES  A CÀRREC DEL FONS DE 
REPOSICIÓ DE L’ANY 2015 DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGUA, REPOSICIÓ DE L’ANY 2015 DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGUA, REPOSICIÓ DE L’ANY 2015 DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGUA, REPOSICIÓ DE L’ANY 2015 DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGUA, 
CLAVEGUERAM I PLUVIALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL. CLAVEGUERAM I PLUVIALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL. CLAVEGUERAM I PLUVIALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL. CLAVEGUERAM I PLUVIALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL.        

FetsFetsFetsFets    

1. El 3 d’octubre de 1996, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el “Plec de condicions econòmic-
administratives que regiria la concessió del servei d’aigua, clavegueram i pluvials del municipi de
Calafell “. De conformitat amb aquesta norma, en la sessió del 30 de desembre de 1996 el Ple va
adjudicar a la UTE SAUR-SOREA la concessió d’aquest servei, amb termini fixat de 25 anys
comptadors des de l’1 de gener de 1997. El contracte fou subscrit el 4 de febrer de 1997.
Posteriorment, SAUR, Sociedad de abastecimientos urbanos y rurales SA va absorbir SOREA,
adoptant la denominació de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA.

2. L’esmentat  Plec de condicions establia a l’article 9.8 de manera literal el següent: “S’entendrà
per obres de renovació la substitució de trams de tub en mal estat, claus de pas i altres similars.
Aquestes obres seran realitzades pel concessionari, prèvia aprovació de la Comissió dels
corresponents preus unitaris per majoria simple dels representants de l’Ajuntament, i acord en el
seu si, abans del termini del tercer trimestre de cada any natural, de les que calgui realitzar durant
l’any natural següent. A tal efecte les primeres obres a realitzar amb càrrec a aquest fons ho seran
l’any 1998.

La seva execució anirà finançada per l’Ajuntament a base de destinar-hi 5 pessetes per cada m3 
d’aigua potable facturada, durant els dotze mesos anteriors a la determinació de les obres a 
realitzar per tal concepte en l’any natural següent.” 

3. L’article 2 del Plec de condicions sobre la comissió de seguiment del servei, de manera literal diu
“Una vegada adjudicat el concurs, es crearà una comissió de seguiment i Control del Servei
(comissió), presidida pel senyor alcalde, i composta a més a més per un altre regidor, pels tècnics
municipals designats per la Presidència i pels representants del concessionari. En tot cas el nombre
de representants del concessionari caldrà que sigui inferior als de l’Ajuntament.”

Actualment, les persones designades per l’Ajuntament com a membres de la comissió són el Tinent 
d’alcalde de  Medi Ambient i Seguretat, senyor Josep Parera Ribell  i la tècnica municipal de Medi 
Ambient, senyora Pilar Cervantes Gómez.  

4. El 6 de febrer de 2001, el Ple aprova la incorporació a l’objecte del contracte, d’acord amb el que
preveu l’article 1.4. del Plec de clàusules que el regeixen, el tractament de les aigües residuals,



clavegueram en alta, estacions de bombeig i la seva depuradora, signant contracte el 17 de gener 
de 2002, el qual forma part del contracte principal com a annex 9. 

5. El 8 de maig de 2001, s’acorda la modificació del contracte per substitució íntegra del redactat
de les clàusules contractuals Tercera, Quarta, Cinquena i Setena, signant contracte el 17 de gener
de 2002, el qual forma part del contracte principal com a annex 8.

6. El 25 de novembre de 2010, el Ple aprova la modificació de la concessió signant conveni, que
contempla, entre d’altres, una nova redacció de l’article 9.8 que queda redactat de la següent
manera:

“9.8 S’entendrà per obres de renovació la substitució de trams de tub amb mal estat, claus de pas i 
altres similars. Aquestes obres seran realitzades amb càrrec al fons de reposició, que contemplat per 
les tarifes del Servei és dotat amb la quantitat resultant d’aplicar 3 cèntims per cada m3 d’aigua 
potable facturada. La quantitat en la que es doti el fons de reposició indicat podrà ser revisada per 
acord d’ambdues parts en funció de les necessitats del Servei en cada moment.  

FFFFonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

1. Plec de condicions Jurídiques, Econòmiques, Administratives i Tècniques que regirà la Concessió
del Servei d’Aigua, Clavegueram i Pluvials del Municipi de Calafell, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
del 3 d’octubre de 1996, i modificat mitjançant l’aprovació del conveni amb Sorea aprovat en
sessió plenària del 25 de novembre de 2010.

2. Atribucions conferides per Decret d’Alcaldia 2669/2015 de data 22 de juny als 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,----    Donar compte a la Junta de Govern Local dels imports dels fons de reposició i de les 
actuacions realitzades al seu càrrec l’any 2015 i que són detallades en els quadres següents: 

Actuacions a Actuacions a Actuacions a Actuacions a càrrec fons de reposició 201càrrec fons de reposició 201càrrec fons de reposició 201càrrec fons de reposició 2015555::::    

ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT     EXECUTADES EXECUTADES EXECUTADES EXECUTADES 

Resta 2014 - 6.527,57

Renovació xarxa Clavegueram carrer de la Pau (60m) RESIDUAL  18.624,33 
Execució de nous pous de resiudals i pluvials al carrer de 
Sant Antoni RESIDUAL  40.654,85 
Modificació de la canonada aigua del carrer Horta de 
Bellamar AIGUA  1.381,92 
Actuació als pous de clavegueram i asfalt del c/Terralt de 
Dalt (llar d'infants) RESIDUAL  4.533,66 
Actuació al col·l3ctor de clavegueram del c/Mossen 
Jaume (12m) RESIDUAL  8.723,14 
Instal·lació de reixes de l'Av. Espanya amb Nicaragua i 
amb carretera (18m) PLUVIAL  4.581,39 
Neteja de l'obra de drenatge d'ADIF al Parking del 
Blanquet PLUVIAL  6.083,84 

Instal·lació de reixes al carrer del Molí i c/Horta (24m) PLUVIAL  17.884,14 



Escomesa magatzem brigada c/Pescador VARIS  2.609,68 
Actuació al col·l3ctor dc/David de Mas i escomesa del 
núm. 45 RESIDUAL  4.931,71 
Renovació de reixes i adequació del calaix a la Carrerada 
d'en Ralet PLUVIAL  6.896,51 

Actuació a la xarxa clavegueram c/Sena RESIDUAL  15.663,81 

Instal·lació vàlvula reductora de pressió Mas Mel AIGUA  8.204,32 

Reparació fuita d'aigua tub Bellamar-Estany AIGUA  4.213,05 

Reparació paviment Creu Roja, anul·lació de pluvials PLUVIAL  4.839,29 

Renovació de xarxa residual al C/ St. Joan 25 mts RESIDUAL  14.687,26 

IMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTAL        157.985,33 157.985,33 157.985,33 157.985,33 

Tancament Tancament Tancament Tancament 
2015 per m3 2015 per m3 2015 per m3 2015 per m3 
facturatsfacturatsfacturatsfacturats    

    158.310,48 158.310,48 158.310,48 158.310,48 

IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 
RESTANT FONS RESTANT FONS RESTANT FONS RESTANT FONS 
REPOSICIÓREPOSICIÓREPOSICIÓREPOSICIÓ    

    325,15 325,15 325,15 325,15 

1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1111....4444....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    33336666----2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 36/2015  
TITULAR: J. L. L. R.  
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: UN HABITATGE UNIFAMILIAR 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per J. L. L. R., en la que es sol·licita la devolució de la fiança 
l'import de la qual és de    486,82€  (81.000 ptes)    que va dipositar en concepte d'ocupació de via 
pública corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    222200000000////88887777, per a la construcció d’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al  C/ LUXEMBURG 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    JJJJ. L. L. R.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    444488886666,,,,88882222€€€€    (81.000 ptes)        de l'ocupació de la via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres núm.    222200000000////88887777

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

1111....4444....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAABBBBLLLLIIIIMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM....    RRRRLLLL    
00005555////11115555    AAAALLLL    CCCC....    CCCCAAAARRRRLLLLEEEESSSS    BBBBAAAARRRRRRRRAAAALLLL    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 12 de juny de 2015, mitjançant Decret Núm. 2015/2642 es va iniciar un nou expedient 
de restauració de la legalitat urbanística contra la Sra. M. C. M. R. per la realització d’obres no 
legalitzables al terrat de l’edifici Marvel A, situat al carrer Carles Barral, de la urbanització de l’Estany 
de Calafell consistents en el tancament d’una superfície construïda de 31,80 m2 (conformant dos 
cossos: Cos núm. 2A de 21,00 m2 i cos núm. 2B de 10,80 m2) i una pèrgola de 5 m2. 

En data 6 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 112.3 del RPLU, es va donar audiència de 15 dies 
als interessats de la resolució d’inici abans descrita. 

En data 23 de juliol de 2015, per correu administratiu, el Sr. M. F. E., en nom i representació de 
la Sra. M., va presentar escrit d’al·legacions pel que manifesta la prescripció de l’acció de 
restauració, d’acord amb l’article 227 del DL 1/2010 del TRLU, i sol·licita l’obertura de període 
de prova i practicar la testifical dels industrials Sr. V. F., de l’empresa PERTEC, SL; del Sr. A. G. 
T., de l’empresa SISTEMPLAC INTERIORES, SL; i, Sr. D. V. de l’empresa Tot Ferro amb la finalitat 
d’acreditar l’esmentada prescripció de l’acció de restauració. 

En data 6 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local va admetre les proves testificals proposades i 
va disposar practicar-les dia 22 de setembre de 2015, amb el resultat que consta a les actes que 
figuren incorporades a l’expedient. 

En data 9 d’octubre de 2015 (RE 2015/35766), la interessada va presentar escrit aportant la 
següent prova documental: 

- Document núm. 1 - Targeta d’identificació fiscal amb CIF B64159908
- Document núm. 2 - Document declarant la realització dels treballs objecte d’aquest

expedient, amb detall dels elements i la data de la seva instal·lació.
- Document Núm. 3 - Escriptura de modificació de administradores, trasllat de domicili i

augment de capital de la societat PERTEC.
- Document Núm. 4 - Certificació de la factura Núm. A/91 de data 21-09-2007 de

SISTEMPLAC INTERIORES per l’administrador de la mercantil.
- Document Núm. 5 - Certificació de la factura Núm. A/88 de data 19-09-2007 de

SISTEMPLAC INTERIORES per l’administrador de la mercantil.



En data 2 de febrer de 2016, l’instructor de l’expedient i Arquitecte director del departament 
d’Urbanisme ha emès l’informe adjunt, com a Document Núm. 1,  valorant les proves aportades i 
practicades en el present expedient amb la següent conclusió: 

D’acord amb l’exposat, es proposa continuar l’expedient de restauració i ordenar 
l’enderroc dels cossos núm. 2B i Pèrgola per ser infraccions urbanístiques il·legalitzables i 
no haver acreditat la interessada respecte a elles la prescripció de l’acció de restauració. I, 
en relació a l’infracció urbanística identificada com a cos núm. 2A, arxivar el present 
expedient per prescripció de l’acció i declarar la  esmentada construcció com volum 
disconforme, d’acord amb el que disposa l’article 108.7 del TRLU.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb el que disposa l’article 119 del RPLU, si les obres o les actuacions són manifestament 
il·legals o si el títol administratiu habilitant es denega perquè el seu atorgament seria contrari a les 
prescripcions de l’ordenament urbanístic l’òrgan competent mitjançant la resolució del procediment 
de restauració, ha d’ordenar a la interessada, al seu càrrec, l’adopció de les mesures de restauració 
de la legalitat i ordre jurídic vulnerat, previstes a l’article 120 del RPLU, en el termini d’un  termini 
d’un (1) mes, entre d’altres d’escaients, l’enderroc de les obres i la d’impedir definitivament el usos 
a que podia donar lloc. 

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

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

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

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

1111....----    Arxivar per prescripció de l’acció de restauració de la legalitat urbanística el present expedient 
en relació a la infracció urbanística identificada com a Cos Núm. 2A, consistent en un tancament al 
terrat amb una superfície de 21 m2, i declarar-la volum disconforme, d’acord amb el que disposa 
l’article 108.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que es va aprovar el Text refós de la 
Llei d’urbanisme.  

2222....----    Ordenar a la Sra. M. C. M. R., en la seva condició de propietària, que dugui a terme en el terrat 
del seu immoble, situat al carrer Carles Barral., Edifici Marvel A, de la urbanització de l’Estany de 
Calafell, les següents mesures per restaurar la legalitat urbanística: 



- Enderrocar i retirar de les obres no legalitzables identificades en l’expedient com Cos Núm.
2B ( tancament amb una superfície de 10,80 m2) i Pèrgola (de 5 m2 de superfície).

Per l’execució voluntàriament de les mesures abans ordenades disposa del termini d’un (1) mes, des 
de la notificació d’aquesta resolució. 

3.3.3.3.----    Advertir a la persona obligada que, transcorregut el termini d’un mes per executar 
voluntàriament les mesures de restauració sense haver procedit, l’òrgan competent procedirà a 
l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives per una quantia entre 300 i 3.000 
euros o l’execució subsidiària a càrrec de la propietat; en el benentès que, d’acord amb els articles 
123 i 124 del RPLU, si el termini d’un mes es considera insuficient per a complir el requeriment de 
restauració, podrà presentar un programa de restauració voluntària en el qual fixi justificadament el 
termini necessari i suficient per executar-les que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 

4.4.4.4.----    Sol·licitar al Registre de la Propietat de Calafell practiqui en la finca esmentada nota marginal 
d’aquesta ordre de restauració finalitzadora de l’expedient, d’acord amb el que disposen els articles 
196 TRLU.    

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

7.7.7.7.----    Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

Vistos els acords d’inici d’ordre d’execució dels expedients administratius per la conservació i 
rehabilitació dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es relacionen per 
incompliment dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 

1. Acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015, per la neteja de la finca situada 
al c. Xúquer. de Segur de Calafell, propietat de Wind Park, SL (exp. núm. 133/15).

2. Acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015, per la neteja del solar, retallada 
de la tanca vegetal i la reparació de la tanca d’obra de la finca situada al c. Llebeig. 
cantonada c. Mestral de la Urb. Mas Mel de Calafell, propietat dels Srs. J. A. L. i A. y A. R. 
R. (exp. núm. OE135/15).

3. Acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015, per la neteja de la finca situada 
al c. Comtessa de la Mota de Segur de Calafell, propietat de MARCA INMOBILIARIA, 88, 
SL (exp. núm. 136/15). 



Posat de manifest respectivament els expedients administratius als interessats pel termini de deu 
(10) dies, no han presentat cap escrit d’al·legacions.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que per al compliment dels deures d’ús, conservació rehabilitació dels terrenys, construccions i 
instal·lacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o 
a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions 
necessàries.  

Vist el procediment per dictar ordres d’execució regulat als articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció  de la legalitat urbanística. 

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.- Ordenar als propietaris dels finques que tot seguit es relacionen per que, en el termini màxim de 
20 dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant 
exigible l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució, executin els següents 
treballs, obres i/o actuacions: 

1. A Wind Park, SL per la neteja de la finca situada al c. Xúquer de Segur de Calafell (exp. 
núm. 133/15).

2. Als Srs. J. A. L. i A. y As. R. R. per la neteja del solar, retallada de la tanca vegetal i la 
reparació de la tanca d’obra de la finca situada al c. Llebeig cantonada c. Mestral de la 
Urb. Mas Mel de Calafell (exp. núm. OE135/15).

3. A MARCA INMOBILIARIA, 88, SL per la neteja de la finca situada al c. Comtessa de la 
Mota de Segur de Calafell (exp. núm. 136/15). 

2.2.2.2.---- Advertir als propietaris de les finques abans relacionades que, l’incompliment injustificat 
d’aquesta ordre habilitarà aquesta Administració municipal per procedir a l’execució subsidiària a 
costa de l’obligat, o a la imposició de multes coercitives, d’acord amb allò establert a l’article 225.2 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació l’ordre d’execució dictada en aquesta resolució, 
l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros.  

Així mateix, l’incompliment de la present ordre d’execució habilitarà aquesta Administració 
municipal a incloure la finca al Registre Municipal de Solars sense Edificar, a l’efecte d’allò que 
estableixen l’article 179 i concordants de la referida norma legal. 

3.3.3.3.---- Advertir als interessats 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. 

4.4.4.4.- Notifiqui’s la present resolució a la propietat, així com a tots els interessats en l’expedient. 



1111....4444....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    
DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    88887777////11115555    AAAALLLL    CCCC....    GGGGEEEEGGGGAAAANNNNTTTTSSSS    PPPPEEEERRRREEEE    IIII    CCCCAAAARRRRMMMMEEEE    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 29 d’octubre 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest Ajuntament va 
ordenar a la propietat l’ordre d’execució de la finca situada al c. Gegants Pere i Carme 
cantonada c. Hostal i Ctra. del Sanatori de la Urb. El Vilarenc de Calafell, en el termini de 20 dies, 
comptats des de la data de la seva notificació. 

L’esmentat acord de JGL, es va notificar a la propietat el dia 23 de novembre de 2015 tractant-se 
d’una resolució ferma en via administrativa. 

El 19 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 del solar en qüestió. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 

Atès que en l’esmentat acord de JGL de 29 d’octubre de 2015 es va advertir a la propietat 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 al Decret, per una quantia de 300 a 3000.- 
€. 

D’acord amb l’article 125.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Executivitat i execució voluntària 

125.1 Les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en els procediments 
corresponents són executives des que es dicten. Les persones obligades han de disposar 
d’un termini per executar-les voluntàriament d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament. 

125.2 Dintre del mes següent al finiment del termini d’execució voluntària establert en una 
ordre de restauració sense que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan competent ha de 
decidir si, ateses les circumstàncies concurrents, estableix un nou termini per a l’execució 
voluntària i íntegra de l’ordre dictada o escau la seva execució forçosa. 

D’acord amb l’article 126 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Execució forçosa 

126.1 Efectuada l’advertència prèvia i transcorregut el termini d’execució voluntària, 
l’òrgan competent pot ordenar l’execució forçosa de les ordres de restauració dictades o de 
les mesures provisionals adoptades en els procediments corresponents, respectant el 
principi de proporcionalitat, pels mitjans d’execució subsidiària o multa coercitiva. L’òrgan 
competent pot canviar el mitjà d’execució forçosa quan les multes coercitives determinades 
prèviament no resultin efectives. 



126.2 En el cas d’ordres de restauració respecte de les quals hagi transcorregut la meitat 
del termini de prescripció, la seva execució forçosa s’ha d’efectuar pel mitjà d’execució 
subsidiària. 

126.3 La iniciació del procediment d’execució forçosa, amb coneixement de la persona 
interessada, interromp el termini de prescripció de les ordres de restauració. 

D’acord amb l’article 128 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Multa coercitiva 

Les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 3000 €, per lapses de 
temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat. Aquestes multes no tenen 
naturalesa sancionadora i són compatibles amb les multes que es puguin imposar en un 
procediment sancionador de conductes tipificades com a infraccions urbanístiques. 

D’acord amb l’article 129 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Constrenyiment sobre el patrimoni 

Si s’han de satisfer quantitats líquides per la imposició de multes coercitives i per les 
despeses derivades de l’execució subsidiària d’una ordre de restauració o una mesura 
provisional, s’ha de seguir el procediment que estableixen les normes reguladores del 
procediment recaptatori en la via executiva per a la seva execució forçosa. 

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 SITIOS GESTION, SL una primera multa coercitiva per la quantitat de 1.000€, 
liquidació adjunta aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de Junta de Govern Local de 29 
d’octubre 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, SITIOS GESTION, SL, un nou termini de 20 dies, comptats 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 JGL de data 29 d’octubre de 2015. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a la seva 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 126 del Decret 64/2014. 



3333.- Manifestar    SITIOS GESTION, SL que contra aquesta resolució, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es 
preveu als articles 116 i 117 LRJPAC, davant 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 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. 

1.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    

RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS (RP 34/14) 

Fets  Fets  Fets  Fets      

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora E. O. com 
a conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en el carrer Jaume Jané, a 
l’alçada del número 23-25, a Calafell, en data 18 de febrer de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 12 de març de 2014, amb Registre General d’Entrada 
número (en endavant RGE) 8.588, acompanyant informes mèdics, fotografies del presumpte 
lloc dels fets i altra documentació.

3. Mitjançant Decret 2014/5002 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i 
reconstrucció d’accidents.

5. El dia 17 d’agost de 2015, amb RGS 9.678, es formalitza el tràmit d’audiència.

6. En data 2 de setembre de 2015, amb RGE 30.766, la senyora Oztaban presenta escrit 
d’al·legacions instant la prova testifical, sense aportar proves o documents que alterin el sentit 
de la resolució.

7. El dia 12 de novembre de 2015 es realitza prova testifical.

8. El mateix dia 12 de novembre s’incorpora a l’expedient informe tècnic complementari emès pel 
tècnic de protecció civil. 



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

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència 
del Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, 
segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 
de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de 
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions 
aplicables, és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui 
l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la 
lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del 
servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació 
s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 
(RJA 2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a 
conseqüència de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la 
demandant, es va produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i 
susceptible d'avaluació econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix 
nexe de causalitat. c) Si, en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser 
considerat antijurídic per no existir una obligació del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de
tribunals superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre
l’actuació administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser
conseqüència de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als
serveis municipals de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és
exigible per deambular per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de
16/03/2003) o del grau de compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la
deambulació quan el mal estat de la via fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer);
o el fet que la pròpia culpa de la víctima que amb la seva distracció causa l’accident interromp
la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm. 425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple
existència de petites irregularitats en el paviment que resulten perfectament resulten visibles no
originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat esmentada no impedeix el pas del vianants
per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23
de març).



4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer
obliga a superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una
total uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu
de la vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb
un nivell d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior
sorgeix la relació de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la
pròpia víctima (STSJ de Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot
exigir un control absolut que eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants.
De tal manera que no procedirà declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia
les obres que s’estaven realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva
deambulació a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març).

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta
a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui 
negat”).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora E. O.    en data 18 de febrer de 2014.

2. La senyora O.refereix que va patir danys personals com a conseqüència del mal estat del ferm, 
concretament quan caminava pel carrer Jaume Jané, front del número 26, a Calafell 
aportant testimoni dels fets.

3. De la prova testifical es desprèn que: 

• El testimoni va veure com la senyora O. queia al lloc referit pel mal estat del paviment, 
segons refereix, i per la manca de panots.

• El testimoni reconeix la fotografia presentada com el lloc determinat per la senyora Oztaban, on 
s’haurien produït les lesions, presenta un soc que afecta a la calçada destinada als vehicles i al 
seu estacionament. 

4. La quantitat reclamada no és justificada ni acreditada.

5. L’informe assistencial de l’ambulància constata que assisteixi a la senyora O. en l’indret 
assenyalat però no acredita les circumstàncies de la caiguda.

6. No consta actuació policial ni avís als serveis de seguretat per senyalitzar el possible perill del 
lloc descrit com a causant de la caiguda.

7. Dels informes tècnics es desprèn: 
• Que el lloc presenta un sot que afecta a la calçada, que pot alterar la rasant de la superfície,

però aquesta està destinada a la circulació i estacionament de vehicles.
• La vorera no presenta mal estat.
• El carrer Jaume Jané disposa de passos de vianants per on han de passar i el soc no és a la zona

de pas dels vianants.



• Les anomalies en el ferm són visibles i suposen un risc salvable en normals circumstàncies de
mobilitat i atenció.

• Al lloc no li correspon la naturalesa suficient per provocar caigudes.

8. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense
intervenció d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

9. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat
desfavorable i danyosa dels administrats.

10. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 27 de gener de 2016.

11. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia 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. - SECRETARIA i per unanimitat acorda: 

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de
Calafell per la senyora E. O. com a conseqüència de caiguda en la via pública, 
concretament en el carrer Jaume Jané, a l’alçada del número 23-25, a Calafell, en data 18 de 
febrer de 2014 per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de justificació de la quantitat reclamada.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents.

1.6. TURISME I VIA PÚBLICA 1.6. TURISME I VIA PÚBLICA 1.6. TURISME I VIA PÚBLICA 1.6. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA APROVAR LIQUIDACIÓ APARCAMENT SOLIMAPROVAR LIQUIDACIÓ APARCAMENT SOLIMAPROVAR LIQUIDACIÓ APARCAMENT SOLIMAPROVAR LIQUIDACIÓ APARCAMENT SOLIMAAAARRRR 

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

Expedient relatiu a l’aprovació de la liquidació per l'ús privatiu del domini públic de l’  aparcament a 
l’aire lliure del solar situat al Passatge Sant Antoni, entre al carrer Mossèn Jaume Soler i al carrer 
Vilamar.  

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que mitjanant acords de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, de 28 de
març de 2012 i 4 d’abril de 2012, es va concedir a l’Hotel Solimar llicència per ús privatiu del solar
situat al Passatge sant Antoni, entre el carrer Mossèn Jaume Soler i el carrer Vilamar, per destinar-lo



a aparcament al aire lliure pel termini de l’1 d’abril de 2012 fins el 15 d’octubre de 2012, sotmès a 
les condicions i determinacions que tot seguit es detallen: 

1. El titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària;

2. La llicència serà essencialment revocable en tot moment per raons d’interès públic;

3. No es podrà transmetre la llicència o autorització a tercers;

4. En relació a l’activitat d’aparcament a l’aire lliure que vol desenvolupar, haurà de complir-
se les prescripcions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control  ambiental
de les activitats;

5. Cal tenir present que per aquest ús privatiu s’haurà de pagar la taxa corresponent per estar
configurat com un fet imposable a l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.3 Reguladora de la Taxa de
les Entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena;

6. I, finament, donat que l’ús privatiu sol·licitat no suposa la realització de cap inversió ni de
cap altra despesa d’establiment, es considera que, si eventualment s’arribés a revocar per
raons d’interès públic, no determinaria a favor del seu titular cap tipus d’indemnització.

Atès que l’Hotel Solimar, a dat d’avui, continua fent ús privatiu de l’esmentat espai com a 
aparcament en superfície.  

Fonaments de dret 

1. L’esmenta’t solar municipal és bé de domini públic i forma part dels 1.761,59.- m2 de vials
adquirits per cessió obligatòria i gratuïta amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació del Polígon
Núm., 23 “Ampliació del passatge Sant Antoni”.

2. L’ús privatiu de l’espai s’utilitza com aparcament a l’aire lliure, 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 i amb l’article 218.4 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.

3. L’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.3 Reguladora de la Taxa de les Entrades de vehicles a traves de les
voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena 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.

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 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: 

1.1.1.1.---- CONCEDIR a Riugold Capital, S.L, propietària de l’HOTEL SOLIMAR, sens perjudici de tercer i 
salvant el dret de propietat, pel termini comprès entre el dia 1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de 2016, llicència per a l’ús privatiu del solar municipal situat al Passatge Sant Antoni, 
entre al carrer Mossèn Jaume Soler i al carrer Vilamar, per destinar-lo a aparcament en superfície. 

L’esmentada llicència d’ús privatiu es sotmet a les condicions i determinacions que tot seguit es 
detallen: 

a. El titular de la llicència ostentarà una situació de possessió precària durant el termini
concedit comprès entre el dia el dia 1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016;

b. La llicència serà essencialment revocable en tot moment per raons d’interès públic;

c. No es podrà transmetre la llicència o autorització a tercers;

d. La titular de la llicència únicament podrà destinar al solar al ús d’aparcament en
superfície i aquest haurà de complir les prescripcions de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control  ambiental de les activitats;

e. Cal tenir present que per aquest ús privatiu s’haurà de pagar la taxa corresponent per
estar configurat com un fet imposable a l’Ordenança Fiscal Núm. 2.2.3 Reguladora de
la Taxa de les Entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena;

f. I, finament, donat que l’ús privatiu sol·licitat no suposa la realització de cap inversió ni
de cap altra despesa d’establiment, es considera que, si eventualment s’arribés a
revocar per raons d’interès públic, no determinaria a favor del seu titular cap tipus
d’indemnització.

2222....---- APROVAR la liquidació adjunta per l’exercici 2016 a nom de Riugold Capital, S.L. ( Hotel 
Solimar), per import de 10.716,90 € corresponent a 139 m2, en concepte de taxa meritada per 
l'esmentada llicència d’ús privatiu, el pagament de la qual constituirà condició suspensiva de 
l’eficàcia de la llicència. 

3333....---- NOTIFICAR a la interessada la present resolució. 

1111....6666....2222                    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    RRRREEEEPPPPAAAARRRRTTTTIIIIMMMMEEEENNNNTTTT    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAATTTT    

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient relatiu a petició del Sr. G. A. M., en presentació de Confi Mail, S.L., d’autorització 
per repartir publicitat pels carrers de  Calafell. 

FFFFeeeettttssss    



1. El Sr. G. A. M., en presentació de Confi Mail, S.L.  va sol·licitar autorització per repartir 
publicitat al municipi de  Calafell durant l’any 2016, segons es detalla a continuació:

14 de gener de 2016, registres d’entrada 1250/16, 1251/16 i 1252/16, per repartir publicitat de 
Lidl setmanalment, Supermercats, Aldi mensualment i Don Tresillo i Tifon mensualment, 
respectivament. 
26 de gener de 2016, registres d’entrada 2924/16 i 2927/16, per repartir publicitat de Brico Depot 
mensualment i Carrefour en temporada d’estiu o vacances, respectivament. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Que l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espai públics de Calafell en el seu Capítol IV: 
Publicitat en els espais públics:

“Article 38 
(Modalitats) 

38.1. Són modalitats de publicitat les següents: 
a) Publicitat estàtica: aquella realitzada sobre instal·lacions o suports fixos que siguin visibles des de
la via pública o espais públics.
b) Publicitat dinàmica: aquella que és mostrada sobre objectes mòbils o movibles.
Pot ser terrestre, aèria o marítima.
38.2. Dins de la publicitat dinàmica, i d'acord amb la normativa general aplicable, es consideraran
les següents modalitats de publicitat:
a) Publicitat manual o repartiment d'impresos en paper o a través de mecanismes semblants, a la
via pública i de forma individualitzada.
b) Repartiment domiciliari de publicitat o distribució mitjançant lliurament directe als propietaris o
usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció en bústies individuals o col·lectius
dels immobles...
Article 39
(Llicència)

39.1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà 
obtenir prèviament l'autorització municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat 
i acompanyada de la documentació que l'Ajuntament determini.  
39.2. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l'activitat, producte o servei que 
es vol anunciar o l'empresa publicitària... 

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  

2. 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.

• 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.

3. Ates 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, exempt del pagament de taxes per publicitat. , tal i com el propi
interessat demostra en la documentació adjunta, del decret 23/2002 de 22 de gener.

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 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. Estimar la petició del Sr.  G. A. M., en presentació de Confi Mail, S.L.  per repartir 
publicitat a Calafell, de Lidl setmanalment, Supermercats, Aldi mensualment, Don Tresillo i Tifon 
mensualment, Brico Depot mensualment i Carrefour en temporada d’estiu o vacances, des de la 
data d’aprovació del present acord fins el 31 de desembre de 2016.

2. Donar trasllat a l’interessat i a la Policia Local pel seu coneixement. 



1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002444 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 01 de desembre de 2015 hora 19.30 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. A. B. C. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels fets 
presumiblement infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. Observacions: 
Desordres públics consistents en una baralla en el interior i exterior del Bar “La Cava” ubicat 
en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat greument la seguretat ciutadana, 
creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la zona. La persona interessada signa 
l’acta.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 74.1.a. 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 “74. 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva
gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus: a) Originar desordres als
espais o establiments públics. ...”    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 al Sr. J. A. B. C. per la realització o promoció 
dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.a 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, al Sr. Jorge Alberto Bonificacio Casado 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. 

1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000757 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 17/04/2014 per l’inspector de Via Pública, expedient núm. 4303714000757 
per la qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que M. M. M. podria ser 
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Establiment: Paint 
Ball Vilanova. Lloc Publicitat: Plaça de l’Estació, marquesines Bus i altres llocs del municipi. Als llocs 
indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No consta permís del departament de Via Pública".

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 37,39.1,46.1,47.1 i 50. 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. Els    fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
dels article/s "37.37.37.37. 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 plantant el trípode a terra, ja siguin de vídeo,cinema o
qualsevol altre mitjà audiovisual, 39. 139. 139. 139. 1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat
descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització municipal corresponent,
sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que l'Ajuntament
determini. 46.146.146.146.1 Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als
temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs anàlegs. Així
mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui pertorbar el trànsit, la
seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que ocasioni molèsties als veïns.
47.1.47.1.47.1.47.1. Sempre que la legislació sectorial no disposi una altra cosa, l'incompliment dels preceptes
d'aquesta secció tindrà la consideració de falta lleu, excepte en el cas de manca de llicència, en què
la infracció es considerarà greu. 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. 50.150.150.150.1. 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.50.2.50.2.50.2.50.2. L'Ajuntament pot exigir, en
tot moment, les accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat
anterior."  tipificada com a greu greu greu greu susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00 € en
virtut de l’article 109 de l'ordenança municipal 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 M. M. M. a  per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 37,39,46,47 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 M. M. M. 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. 

1.6.5. 1.6.5. 1.6.5. 1.6.5. EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 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 01 de desembre de 2015 hora 19.30 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. A. M. S. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels 
fets presumiblement infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. 
Observacions: Desordres públics consistents en una baralla en el interior i exterior del Bar “La 
Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat greument la seguretat 
ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la zona. La persona 
interessada signa l’acta.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 74.1.a. 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 “74. 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva
gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus: a) Originar desordres als
espais o establiments públics. ...”    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 al Sr. A. M. S. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.a 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, al Sr. Alberto Martinez Soler 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. 

1111....6666....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222444444442222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 01 de desembre de 2015 hora 19.30 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. P. A. F. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels 
fets presumiblement infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. 
Desobeir els mandats dels agents de l’autoritat. Observacions: Desordres públics consistents en 
una baralla en el interior i exterior del Bar “La Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració 
del Sr. Acosta ha afectat greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per a la 
gent que transitava per la zona. Desobediència cap a l’agent TIP ... davant les



indicacions i ordres que donava l’agent al Sr. A., el qual ha continuat amb la baralla i amb la seva 
actitud fins a l’últim moment en que ha arribat l’agent TIP ... en suport. A la persona 
interessada s’entrega còpia.” 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 74.1.a. i b 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.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. S’incompleix l’article “74. 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva
gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus: a) Originar desordres als
espais o establiments públics. ... b) Desobeir els mandats de l'autoritat.”    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 al Sr. P. A. F. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.a. i b 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, al Sr. Pedro Acosta Fernandez 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.

1.6.7. 1.6.7. 1.6.7. 1.6.7. EXPEDIENT RELATIU A ALTA  DE LLICÈNCIA DE EXPEDIENT RELATIU A ALTA  DE LLICÈNCIA DE EXPEDIENT RELATIU A ALTA  DE LLICÈNCIA DE EXPEDIENT RELATIU A ALTA  DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER TORRE GUAL PERMANENT AL CARRER TORRE GUAL PERMANENT AL CARRER TORRE GUAL PERMANENT AL CARRER TORRE 
ESCIPIONS,20ESCIPIONS,20ESCIPIONS,20ESCIPIONS,20       

FetsFetsFetsFets    

1. El 22 de gener de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/2514, instància presentada pel senyor F. Z. O., en representació de DOMO CALAFELL, 
SL, NIF B43208040,  mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal d'entrada i sortida de 
vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del 
garatge situat al’Av. Torre dels Escipions gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú

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

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

4.- Ates que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient , donant compte a la Junta de Govern local. ( Art. 13 a 15 de 
la Llei 30/92) 

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor F. Z. O., en representació de DOMO CALAFELL, SL, 
NIF B43208040, situat a l’Av. Torres dels Escipions,.  amb 1 plaça  d’aparcament, mitjançant la 
placa de GUAL 4355 , d’acord amb les condicions següents:  



A.- La longitud autoritzada és de 4444,,,,2222 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al 
pas del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al 
garatge, a una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot 
segons la norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la 
longitud concedida a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa 
amplada (10 cm) situades en els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, 
el titular col·locarà una senyal normalitzada que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa 
de gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre. 

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta 
execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....----. Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

1111....6666....8888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    
LLLLUUUUXXXXEEEEMMMMBBBBUUUURRRRGGGG

FFFFeeeettttssss    

1. El 11de gener de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/687, instància presentada per la senyora M. P. M.  mitjançant la qual  sol·licita 
llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat al carrer Luxemburg  gaudiria de capacitat per 
1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú

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

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



4.- Ates que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient , donant compte a la Junta de Govern local. ( Art. 13 a 15 de 
la Llei 30/92) 

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada per la senyora M. P. M., situat al carrer Luxemburg  
amb 1 plaça  d’aparcament, mitjançant la placa de GUAL 4356 , d’acord amb les condicions 
següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 4444 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al garatge, a 
una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la 
norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud 
concedida a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 
cm) situades en els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, 
el titular col·locarà una senyal normalitzada que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa 
de gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre. 

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta 
execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....---- Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

1111....6666....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222444444441111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 01 de desembre de 2015 hora 19.30 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. A. L. O. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels 
fets presumiblement infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. 
Observacions: Desordres públics consistents en una baralla en el interior i exterior del Bar “La 
Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat greument la seguretat 
ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la zona. La persona 
interessada signa l’acta.”



2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 74.1.a. 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 “74. 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva
gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus: a) Originar desordres als
espais o establiments públics. ...”    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 al Sr. A. L. Os. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.a 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, al Sr. A. L. O. 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.

1.6.10. 1.6.10. 1.6.10. 1.6.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715002440 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002440 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002440 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002440 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 01 de desembre de 2015 hora 19.30 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. C. P. M. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels fets 
presumiblement infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. Observacions: 
Desordres públics consistents en una baralla en el interior i exterior del Bar “La Cava” ubicat 
en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat greument la seguretat ciutadana, 
creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la zona. La persona interessada 
s’entrega còpia.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 74.1.a. 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 “74.1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva
gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus: a) Originar desordres als
espais o establiments públics. ...”    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 al Sr. J. C. P. M. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.a 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, al Sr. J. C. P. M. 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. 

1.6.11. 1.6.11. 1.6.11. 1.6.11. EXPEDIENT NUMERO 4303715002320 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002320 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002320 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002320 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’APROVACIO DE DECLARAR L’APROVACIO DE DECLARAR L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions l’empresa Escola de Dracs, SCP, en relació amb l’expedient
sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Establiment: Escola de Dracs, centre d’estudis,
Adreça: Calafell, carrer del Mar 48. Lloc publicitat: carrer Andalusia, carrer de Cosme Maine. Als
llocs indicats hi ha publicitat de l0activitat indicada enganxada als fanals dels carrers, segons les
Ordenances Municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública” constitutius
d’infracció dels articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, de conformitat amb la Proposta de Resolució en Junta de Govern Local el 30 de
desembre de 2015 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de
72,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb en Junta de Govern Local el 3 de desembre de 2015, 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.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat
dictada la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 50,40.-€, que 27
de gener de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.



4. Vist l'informe de l'equip instructor que s'adjunta a l'expedient.

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. DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’empresa Escola de Dracs, SCP amb NIF J-
55616775, atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat
la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb
l’import de 50,40.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’empresa Escola de Dracs,
SCP, es declara responsable de la infracció.

1111....6666....11112222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    
TTTTOOOOMMMMÁÁÁÁSSSS    BBBBRRRREEEETTTTÓÓÓÓNNNN,,, 

FFFFeeeettttssss    

1. El 18 de gener de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/1675, instància presentada per la senyora M. Q. V., mitjançant la qual  sol·licita 
llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat al carrer Tomás Breton, 44 gaudiria de 
capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública en el que fa constar que existeixen dues entrades de 
parquing. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú

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

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

4.- Ates que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient , donant compte a la Junta de Govern local. ( Art. 13 a 15 de 
la Llei 30/92) 

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada per la senyora M. Q. V., situat al carrer Tomás Bretón amb 2 
plaques d’aparcament, mitjançant les plaques de GUAL 4353 i 4354, d’acord amb les 
condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3,25 i 3,30  metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent 
per al pas del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al 
garatge, a una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot 
segons la norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la 
longitud concedida a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa 
amplada (10 cm) situades en els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, 
el titular col·locarà una senyal normalitzada que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa 
de gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre. 

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta 
execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....---- Aprovar la liquidació d’alta de la llicència (taxa + segona placa), per un import de 85,00€. Així 
mateix advertir que la manca de pagament dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment. Aquesta llicència resta vinculada al 
corresponent abonament de les taxes municipals, segons les ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 
. 



1.6.13. 1.6.13. 1.6.13. 1.6.13. EXPEDIENT NUMERO 4303715002076 RELATIU A L’APROVACIO DE LA EXPEDIENT NUMERO 4303715002076 RELATIU A L’APROVACIO DE LA EXPEDIENT NUMERO 4303715002076 RELATIU A L’APROVACIO DE LA EXPEDIENT NUMERO 4303715002076 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESD’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESD’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESD’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. Vist les al·legacions presentades en data 27/01/16 i núm. registre entrada 3137 per el Sr. 
M. H. L. en representació de l’empresa Obras y Estructuras Hidalgo SL contra la proposta de 
resolució mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 23/12/2015 en relació a 
l’expedient sancionador que se li ha incoat, en el que exposa:

2. Que el dia 16/06/15 va llogar una maquina elevadora a l’empresa Vilanova Tot Maquinaria 
SL.

3. Que l’objecte del lloguer va ser realitzar treballs en altura en la façana del edifici situat al 
carrer Bailador 21.

4. Que el dia 18/06/15 de forma immediata es va traslladar la maquina a l’interior de l’obra, 
que es va notificar a l’empresa la finalització dels treballs amb la maquina, ubicant-se 
aquesta dins el solar de la finca.

5. Per el que s’indica sembla que la maquina no va ser retirada, havent ocupat la via pública, 
pel que consideren falta de l’empresa de responsable de la maquina. Que considera que el 
temps que va estar la maquina a la via publica ja no tenien contracte amb la mateixa.

6. S’adjunta copia de la factura de lloguer.
7. Pel que es considera no tenir responsabilitat donat que el contracte amb la mateix el dia de 

fets ja estava caducat.
8. Sol·licita arxivar l’expedient. 

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 19 de juny de
2015, que es transcriu literalment: "Adreça: c/ Baixador 21. Infracció a: Ordenança General de
Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics de Calafell art. 17 OOMM. Especificació dels fets
presumiblement infringits: Ocupació de via pública sense permís. Ocupació de dos metres i mig per
vuit metres a la zona habilitada pel mercat setmanal. Observacions: L’ocupació sense permís ha
creat perjudicis als paradistes i concretament a la parada 252 que ha tingut que ser desplaçada pels
responsables del mercat a una nova ubicació lluny del seu lloc habitual i autoritzat. Incidència:
Requeriment dels vigilants del mercat setmanal per ocupació del lloc habilitat per la parada amb
núm. 252. L’ocupació s’ha efectuat amb maquinaria industrial sense matricula concretament un
maquina elevadora de lloguer. La maquina elevadora és de la marca Genie model 2-45/25j amb
número de referència M110. La maquina esta rotulada a nom Mirallestres lloguer amb telèfon
902656501" segons l’article 17 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 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.

2. Aquesta Ordenança de convivència ciutadana i ús 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.  

3. Segons les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:
1. L’acta de la policia es de data 19/06/15 a les 7.05 hores
2. No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació segons es desprèn de l’acta i fotografia que

consten a l’expedient corresponent al dia dels fets.
3. Consultat al departament d’urbanisme no consta cap sol·licitud de llicencia d’obres en el

carrer Baixador 21.
4. Que en l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics  defineix en

l’Article  8.1. Als efectes de l'aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais públics
les avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins públics
reconeguts situats al terme municipal de Calafell.

5. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia municipal
sobre ocupació de la via publica de conformitat al que disposa l’article 17.1 de O.M.C. que
diu:” 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, ............................”. 

6. Segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una ocupació d’un espai,
mitjançant maquina elevadora, en el dia esmentat segons es desprèn de les probes paleses
dins l’expedient (en concret resulta força esclaridora les fotografies incloses).

7. Que el dia dels fets coincidia en el mercat setmanal, sent una zona habilitada per els
paradistes.

8. Els interessats hauran de sol·licitar prèviament llicencia d’obres i llicencia per l'ocupació,
acompanyant a la sol·licitud un croquis d'emplaçament i hauran de realitzar amb caràcter
anticipat l’ ingrés de la taxa.

9. Tal i com disposa l’article 17 de l’ordenança de Convivència Ciutadana i ús dels espais públics,
pel que pales que a mes a incomplert el principi basic d’obtenir l’autorització municipal
corresponent.

10. Que en cas de ser responsabilitat de l’empresa “Vilanova Tot Maquinaria SL”, tal i com
exposa manifestar que es un contracte privat entre les dues parts pel que l’administració no
pot prendre part, els propietaris que son qui fan l’ús del/dels habitatges son els tenen la
responsabilitat davant de l’administració per sol·licitar el permisos corresponents. Així mateix
el dia 21/10/15 aquesta empresa presenta factura  de vostè con responsable del lloguer.

11. Que de conformitat amb el TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME Consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer,de modificació del text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011,
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en l’article 221l’article 221l’article 221l’article 221    Persones responsables als
efectes del regim  sancionador que diu: 1. Són persones responsables, als efectes del règim
sancionador regulat per aquesta Llei, totes les persones físiques o jurídiques que incorrin en
infracció urbanística amb les conductes, les obres i obligacions o de les ordres de les quals
siguin destinatàries.

2. A l’efecte de la responsabilitat per infracció urbanística, es consideren persones
promotores els agents, les persones encarregades de la gestió o l’impuls de l’actuació, si no
són les persones propietàries.
3. En les obres que s’executin sense llicència o amb inobservança de les clàusules
d’aquesta, han d’ésser sancionats, amb les multes que determina aquesta Llei, les persones
propietàries, promotores, constructores, o empresàries de les obres i les persones tècniques
directores de l’execució d’aquestes.
4. Els agents responsables es determinen d’acord amb les definicions emprades per la
legislació sobre ordenació de l’edificació.



5. Les multes que s’imposin a subjectes diferents com a conseqüència d’una mateixa
infracció tenen entre elles caràcter independent, llevat del supòsit en què l’obligació
prevista legalmente correspongui a diverses persones conjuntament, les quals han de
respondre solidàriament de les infraccions que cometin i de les sancions que se’ls imposin.

4. 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 expediente.”

5. 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".

6. 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.

7. 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.

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

9. Que no pot 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.

10. A la infracció esmentada li correspon una sanció de 428,57.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

11.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;

12. 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. 

13. 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 pel Sr. M. H. L. en representació de l’empresa 
Obras y Estructuras Hidalgo SL i IMPOSAR a l’empresa Obras y Estructuras Hidalgo SL amb NIF 
B-98685654, una sanció de 428,57.-€ com autor d’una infracció greu, consistent en ocupació 
de la via pública sense autorització municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa Obras y Estructuras Hidalgo SL per tal que ingressi a Catalunya Caixa 
Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament 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, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la sanció 
dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret al Sr. Manuel Hidalgo Lopez en representació de l’empresa Obras y 
Estructuras Hidalgo SL i Departament de Serveis Econòmics. 

1111....6666....11114444....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. E. A. C. en representació de 
Mar a Taula, SL. 

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juliol de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 24111, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. Eduardo Álvarez Castillo, en representació de Mar 
a Taula, SL.

2. El Sr. E. À. C. ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la instal·lació d’un 
tendal i vetllador a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 42,52 m2. 



5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de
l’import de 1.311,60 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui
ocasionar la instal·lació.

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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 
dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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. E. À. C. en representació de Mar a
Taula, SL, amb CIF B43900406, 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
42,52 m2, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 2, 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 947,34 euros947,34 euros947,34 euros947,34 euros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1.311,60 euros1.311,60 euros1.311,60 euros1.311,60 euros en garantia del desperfectes
que es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 2.
Aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte
CATALUNYA CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari
a favor de l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl.
Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1111....6666....11115555....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura, formulada per la Sra. Y. B. H. en representació 
de L’Espineta Restauració, SL.  

FFFFeeeettttssss    

1. El mes d’abril de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 12025, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu., per a l’ocupació amb taules i cadires 
amb infraestructura, formulada per la Sra. Y. B. H. en representació de L’Espineta Restauració, 
SL.

2. La Sra. Yvonne Barral Hortet ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la 
instal·lació d’una vela amb dos màstils ancorats al paviment a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 19,80 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 1.000 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 



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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 
dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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 l’empresa L’Espineta Restauració, SL, amb CIF B43748517, 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 11119999,,,,88880000    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 444433338888,,,,77777777    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual 
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....000000000000    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes que 
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu. Aquest 
import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte CATALUNYA 
CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini 
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1111....6666....11116666....    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    2222000033333333    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    MMMMÒÒÒÒNNNNAAAACCCCOOOO 

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de gener de 2016, va entrar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb el número
2016/3259, la instància presentada per la senyora F. B. A., sol·licitant la baixa de la 
llicència de gual corresponent a la placa  número 2033 al carrer Mònaco.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons Ordenança de Convivència; Article 21.1. L'accés de vehicles des de la via pública als
locals o recintes, o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en
conseqüència, estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta
ordenança,i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació,
segons Ies disposicions vigents en cada moment.

2. Segons informe de l’inspector del departament de Via Pública de data 01 de febrer de 2016.

3. Cal manifestar-li que la nostra ordenança estableix l'obligatorietat de tenir un gual si hi ha una
porta d'entrada i sortida de vehicles independentment de que se'n faci ús.

4. Ates que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a
l’Alcalde, davant la urgència d’aquest expedient , donant compte a la Junta de Govern local. (
Art. 13 a 15 de la Llei 30/92)

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....---- Desestimar la sol·licitud presentada  presentada per la senyora F. B. A.,  sol·licitant la 
baixa de la llicència de gual corresponent a la placa  número 2033 al carrer Mònaco. 

2222....---- Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, departament de rendes, pel seus 
coneixements i efectes oportuns. 



1111....6666....11117777....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. A. L. P. C. en representació 
de la Sra. J. G. M. 

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 23186, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. A. L. P. C. en representació de la Sra. J. G. M.

2. El Sr. A. L. P. C. ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres per a la instal·lació d’un vetllador 
a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 Dé, és de 21,82 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 1.000 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 

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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 
dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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. A. L. P. C., en representació de la Sra. J. G. M., 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 22221111,,,,88882222    mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de 
Déu, 4, 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 444488883333,,,,55553333    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual 
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....000000000000    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes que 
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 4. Aquest 
import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte CATALUNYA 
CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini 
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1.6.18. 1.6.18. 1.6.18. 1.6.18. EXPEDIENT NUMERO 4303714001004 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714001004 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714001004 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714001004 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       



IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm 4303714001004 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 23/05/2014. per l’inspector , es dóna a conèixer a aquesta Regidoria
de Via Pública que el Sr CAPAMART amb  NIF/ G55594667 podria ser autor i responsable dels fets
consistents en segons descripció literal de l'acta " " " " als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat
indicada. No consta permís del departament de la via pública”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 37,39,46 i 47 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 “2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “Article 37373737 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 plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització
municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la
documentació que l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per
a la col·locació de publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels
edificis, als monuments, als temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i
en altres llocs anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que
pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que
ocasioni molèsties als veïns.    Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es
considerarà greu. 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. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. 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.

2222 L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les accions de neteja i sanejament corresponents, en 
atenció al que estableix l'apartat anterior”,     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 Sr/SRES CAPAMART amb DNI /NIF G55594667 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 37,39,46, 47 I
50 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 Sr./Sra/Empresa CONFIMAIL SL 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

1111....6666....11119999....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura, formulada per la Sra. J. M. S. en representació 
de A Cucina e Gino.  

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 21446, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i cadires



amb infraestructura, formulada per la Sra. J. M. S., en representació de A Cucina e Gino.  

2. La Sra. J. M. S. ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la instal·lació d’un 
tendal i vetllador a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 49,05 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 1.438,80 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 

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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 
dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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. J. M. S., en representació de A Cucina E Gino, amb CIF J55536965,
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 49,05 m2, situat al
Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 23, 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....000088886666,,,,99995555    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....444433338888,,,,88880000    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes
que es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu.
Aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte
CATALUNYA CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari
a favor de l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl.
Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1111....6666....22220000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000000044442222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR    

 IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000042 relatiu a l’aprovació 
d’incoació  d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    
En l’acta emesa el 08/01/2015 hora 15’50 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que EL Sr. S. L. R.   podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Plaça de les Eres el 08/01/2015 a les 15’50 . Dades del 
Gos, Nom: Iron . Raça de gos potencialment perillosa American Stafforshire Terrier . Infraccions 
tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia.Posseir i/o portar el gos sense llicència 
municipal pertinent.Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.No tenir 
contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253E.Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el  gos 
sense que estigui identificat amb microxip.Portar una persona més d’un gos potencialment 
perillós" 



2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 08/01/2015 REF GESPOL 42/15 
Persona Requerida: S. L., R. (48021068N)    
FFFFeeeettttssss    
1. El 8/012015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra al senyor R. S. L. . Segons consta en acta es tracta d’un gos American 
Sttandfordshire Terrier. Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment 
perillosa i els seus propietaris o conductors han de disposar de la llicència administrativa 
obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 

cobertura mínima de 150.253€.
- Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- Portar una persona més d’un gos potencialment perillós.

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de cens municipal d’animal domèstic, no tampoc de llicència de tinença i conducció de gos 
de raça potencialment perillosa del senyor Rubén Sánchez Luque. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i
la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula
també aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie
canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret
170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament
a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais
públics.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 9 
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 



9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil. 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda
per l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat
motiu d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat per l’autoritat municipal.

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a

l’annex I del RD 287/2002:

� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 
� Tosa Inu 
� Akita Inu  

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les
que figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de
gossos potencialment perillosos.

� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 

70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part 
de l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de 
març, i Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 



controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen 
en l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió     
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Rubén 
Sánchez Luque,  per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals de Calafell..” 

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili.

2. Que les fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9 i 11 i gossos potencialment perillosos 14, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ en virtut de l’article 49.2.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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 al Sr. S. L. R. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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, al Sr. Sanchez Luque Ruben  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. 

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança 
corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili. 

1111....6666....22221111....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE 
DDDDÉÉÉÉUUUU,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....      

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, 30,  per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. Carlos Javier Llamas Moreno. 

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 21156, la sol·licitud de llicència
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. C. J. Ll. M.

2. El Sr. C. J. Ll. M. ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la instal·lació d’un
tendal i vetllador a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 18,54 m2.



5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de
l’import de 1.000 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui
ocasionar la instal·lació.

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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 
dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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. J. Ll. M., . 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 18,54 m2, 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 444411110000,,,,88885555    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....000000000000    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes que
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu. Aquest
import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte CATALUNYA
CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari a favor de
l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1111....6666....22222222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000000044443333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000043 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 08/01/2015 hora 15’50 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que EL Sr. S. L. R.  amb DNI 48.021.068 N podria ser autor i responsable 
dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Manuel Soler-Plaça de les 
Eres el 08/01/2015 a les 15’50 . Dades del Gos, Nom: Najra, Núm. de microxip identificatiu 
982000196977786 . Raça de gos potencialment perillosa Pit bull Terrier. Infraccions tipificades 
a OO.MM  tinença animals de companyia.Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal 
pertinent.Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.No tenir 
contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E.Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic.Portar una persona més 
d’un gos potencialment perillós" 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:



““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 08/01/2015 REF GESPOL 43/15 
Persona Requerida: S. L., R.  
FFFFeeeettttssss    

El 8/012015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de 
tinençad’animals, contra al senyor R. S. L. . Segons consta en acta es tractad’un gos Pit bull 
terrier. Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialmentperillosa i els seus 
propietaris o conductors han de disposar de la llicència administrativa obligatòria.Les infraccions 
tipificades a l’acta són:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 

ambcobertura mínima de 150.253€.
- Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic.
- Portar una persona més d’un gos potencialment perillós.

Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud 
detràmit de cens municipal d’animal domèstic, no tampoc de llicència de tinença i conducció de 
gosde raça potencialment perillosa del senyor R. S. L.
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i
la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula
també aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie
canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret
170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament
a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais
públics.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 9 
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil. 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 



11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 2002 sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda
per l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat
motiu d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat per l’autoritat municipal.

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a

l’annex I del RD 287/2002:
� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 
� Tosa Inu 
� Akita Inu  

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les
que figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de
gossos potencialment perillosos.

� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 

70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part 
de l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de 
març, i Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 



14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen 
en l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor R. S. 
L.,  per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent.

2. Que les fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9 i 11 i gossos potencialment perillosos 14, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ en virtut de l’article 49.2.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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 al Sr. S. L. R. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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, al Sr. Sanchez Luque Ruben  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. 

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança 
corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili. 

1.6.23. 1.6.23. 1.6.23. 1.6.23. PROPOSTA AUTORITZACIO RESERVA ESPAI PERSONALITZADA A LAPROPOSTA AUTORITZACIO RESERVA ESPAI PERSONALITZADA A LAPROPOSTA AUTORITZACIO RESERVA ESPAI PERSONALITZADA A LAPROPOSTA AUTORITZACIO RESERVA ESPAI PERSONALITZADA A LA    VIA PUBLICAVIA PUBLICAVIA PUBLICAVIA PUBLICA 

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

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una reserva d’espai personalitzada a la via 
pública a Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada per la Sra. L. M. M., en representació de Calafell Park Residencial 
amb N.I.F. B-63459838, registre d’entrada 43282/2015 en la qual sol·licita una reserva d’espai per 
ambulàncies de 8 metres a la seva entrada principal.

2. Que l’establiment sol·licitant gaudeix de llicència municipal de l’activitat, i que atenent a llur 
naturalesa precisa d’un espai lliure per vehicles d’emergència que és poden produir en horaris 
nocturns, fins hi tot en varies ocasions al dia, sent aquest establiment una residència de gent gran.

3. Que es demana informe als tècnics municipals i després d’estudi aquests resulten favorables. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.... L’ Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i Ús dels espais Públics de Calafell, de
conformitat amb l’ article 15.2: “…2. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de productes contenidors, materials de construcció o similars es realitzaran entre les
8:00 h fins les 20:00 hores del mateix dia. En casos excepcionals, podrà modificar-se aquest horari,
amb prèvia sol·licitud a l’autoritat municipal corresponent.

2. El que disposa l’ Ordenança Municipal de Convivència i ús dels espais públics de Calafell als
articles següents:



-Article 22.14 : “Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran sempre amb caràcter
discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l'Ajuntament
sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit.” .

-Article 22.8.c : “ 8. Podran autoritzar-se reserves especials: c) De càrrega i descàrrega, només de
forma excepcional quan, per circumstàncies que el peticionari haurà d'acreditar a vastament, siguin
clarament insuficients per poder garantir el correcte desenvolupament de Ies tasques pròpies dels
locals comercials, Ies zones de càrrega i descàrrega que, amb aquesta finalitat, hi ha habilitades al
terme municipal. “.

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: 

1111.... Estimar la petició de reserva d’espai de Calafell Park Residencial, S.L., amb NIF B63459838, 
davant de la porta principal del seu establiment al carrer Lluís Companys, 49-50, de vuit metres 
lineals per ambulàncies, les 24 hores diàries.

2222....---- S’hauran d’abonar anualment les corresponents taxes municipals al Departament de Via 
Pública, carrer San Pere, 29, en cas contrari es considerarà que ja no és d’interès pel que serà 
anul·lada. 

3333....---- Encomanar als serveis de regulació i control de trànsit i de la mobilitat, la vigilància d’aquests 
espais de forma especial, en la consideració que es tracta, atenent a la necessitat d’espai, a zones 
reservades en un temps màxim d’ús, així com altres formes d’ús temporal i no permanent, de cap 
manera ha de suposar un espai d’aparcament singular. 

4444....---- Es donarà compte d’aquesta resolució a la Policia Local, personal de senyalització de la via 
pública i a la part interessada 

1111....6666....22224444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000000033339999        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150000039 relatiu a l’aprovació 
d’incoació  d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    
En l’acta emesa el 26/12/2014  hora 17.00  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr S. R. D. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C.Joan Maragall/Rda Universitat  el 26/12/2014 
a les 17’00. Dades del Gos, Nom:Osko de Breogan, Raça de gos potencialment perillosa 
Rottweiler. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia.Posseir i/o portar el 
gos sense llicencia municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal. No tenir contractada l’assegurança de resposabilitat civil per 



danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E. Portar un gos perillós lligat amb una corretja o 
cadena de més de 2 metres. Portar un gos perillós sense morrió a la via o e un espai públic. Posseir 
el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 26/12/2014 19206/14 
Persona Requerida: D. S. R.

FFFFeeeettttssss    
1. El 20/12/2014, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor D. S. R. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça Rottweiler. 
Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seus propietari o 
conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria. Les infraccions tipificades a l’acta 
són:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 

cobertura mínima de 150.253€
- Portar el gos sense morrió a la vía pública o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor D. S. 
R. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i
la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula
també aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie
canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret
170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament
a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais
públics.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 9Article 9Article 9Article 9    



9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil. 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda
per l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat
motiu d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat per l’autoritat municipal.

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a

l’annex I del RD 287/2002:

� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 
� Tosa Inu 
� Akita Inu  

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les
que figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de
gossos potencialment perillosos.

� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 

70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part 
de l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de 
març, i Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 



14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen 
en l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Daniel 
Sánchez Ramírez (46658750F)   per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell.” 

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent  així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
l’assegurança corresponent i microxip.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles, 9, 11 i de gossos potencialment perillosos 14, de conformitat amb l’informe de
la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ en virtut de l’article 49.2.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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 al Sr. S. R. D. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
l’article 14.3  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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, al Sr. Sanchez Ramirez Daniell 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. 

1111....6666....22225555....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD¡¡¡¡ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,     PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu,  per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura. 

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 21158, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. C. J. Ll. M. .

2. El Sr. Carlos Javier Llamas Moreno ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la 
instal·lació d’un tendal i vetllador a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 24,42 m2. 



5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de
l’import de 1.000 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui
ocasionar la instal·lació.

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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 
dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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. J. Ll. M., 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 24,42 m2, 
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 555544441111,,,,15151515    euroseuroseuroseuros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1.000 euros1.000 euros1.000 euros1.000 euros en garantia del desperfectes que
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 2. Aquest
import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte CATALUNYA
CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari a favor de
l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1111....6666....22226666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000222266663333        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000263 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 16/02/2015 hora 21’36 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que EL Sr. G. M. Fr. J. podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Baixador, 13 el 16/02/2015 a les 21’36 . 
Dades del Gos, Nom: Morodo, Raça de gos potencialment perillosa Pit bull Terrier. Infraccions 
tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència 
municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir 
contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E. Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar un gos perillós sense morrió 
a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL  20121/15 de data 16/02/2015  
Persona Requerida: Fr. J. G. M.
FFFFeeeettttssss    
1111.... El 16/02/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor Fr. J. G. M.  Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça Pit 
bull terrier. Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el 
seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.



Les infraccions tipificades a l’acta són: 
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb

cobertura mínima de 150.253€
- Portar el gos deslligat a la vía pública o en un espai públic.
- Portar un gos perillós lligat amb una corretja o cadena de més de 2 metres.
- Portar el gos sense morrió a la vía pública o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

2.2.2.2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor
Francisco José Guillén Molina (48105062X).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i
la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula
també aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie
canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret
170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament
a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais
públics.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL
SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA

Article 9Article 9Article 9Article 9    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscr9.2. El propietari que faci la inscr9.2. El propietari que faci la inscr9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu ipció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu ipció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu ipció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu 
de la identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que de la identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que de la identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que de la identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que 
disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.    

Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 de11.1. D’acord amb l’article 3 de11.1. D’acord amb l’article 3 de11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de l Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de l Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de l Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de 
poder ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat.poder ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat.poder ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat.poder ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat.    
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

SECCISECCISECCISECCIÓÓÓÓ    2222ªªªª....----NORMES ESPECNORMES ESPECNORMES ESPECNORMES ESPECÍÍÍÍFIQUES PELS GOSSOSFIQUES PELS GOSSOSFIQUES PELS GOSSOSFIQUES PELS GOSSOS    POTENCIALMENT PERILLOSOSPOTENCIALMENT PERILLOSOSPOTENCIALMENT PERILLOSOSPOTENCIALMENT PERILLOSOS    
Article 14Article 14Article 14Article 14    



14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda
per l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat
motiu d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat per l’autoritat municipal.

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a

l’annex I del RD 287/2002:

� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 
� Tosa Inu 
� Akita Inu  

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les
que figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de
gossos potencialment perillosos.

� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 

70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part 
de l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de 
març, i Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen 
en l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 



14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Francisco 
José Guillén Molina (48105062X)  per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell. 

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9 i 11 i gossos potencialment perillosos 14, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ en virtut de l’article 49.2.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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 al Sr.  G. M. Fr. J. per la realització o promoció 
dels fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi 
de Calafell. 

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, al Sr. G. M. Fr. J.  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. 

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança 
corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili. 

1111....6666....22227777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000333322220000        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150000320 relatiu a l’aprovació 
d’incoació  d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 22/02/2015 hora 11’34 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr M. V. S. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C.Sant Pere, 3  el 22/02/2015 a les 11’34. Dades del 
Gos, Nom: Dana, Raça de gos potencialment perillosa American Stafforshire Terrier. Infraccions 
tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. No tenir contractada l’assegurança de 
resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E. Portar un gos perillós 
lligat amb una corretja o cadena de més de 2 metres. Portar un gos perillós sense morrió a la via 
o e un espai públic. 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 22/02/2015 FIP 2262/2015 
Persona Requerida: S. M. V.

FFFFeeeettttssss    



1. El 22/02/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor S. M. V. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça 
American Staffordshire Terrier. Aquesta raça és considerada per la normativa com a 
potencialment perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència 
administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- Portar el gos perillós lligat amb una corretja extensible en espai públic.
- Portar el gos sense morrió a la vía pública o en un espai públic.

2. A l’acta consta que el gos està censat al municipi de Cubelles (s’adjunta fotocòpia de la 
notificació).
3. A l’acta consta adjunta la pòlissa de responsabilitat civil.
4. L’acta no fa esment de la possessió de la llicència de tinença i conducció de gossos perillosos. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i
la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.

Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula 
també aquesta matèria en els aspectes següents: 
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie
canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret
170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament
a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais
públics.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda
per l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat
motiu d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat per l’autoritat municipal.

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a

l’annex I del RD 287/2002:
� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 



� Tosa Inu 
� Akita Inu 

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les
que figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de
gossos potencialment perillosos.

� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 

70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part 
de l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de 
març, i Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen 
en l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor S. M. V., 
per infracció en el moment dels fets,  de l’ article 14.3 de l’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar l’assegurança corresponent.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera l’article 14.3 de gossos potencialment perillosos, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.



3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ en virtut de l’article 49.2.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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 al Sr. M. V. S. per la realització o promoció 
dels fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb l’article 14.3  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de 
Calafell. 

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 Sra. Perez Chirinos Sierra Raquel 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. 



1111....6666....22228888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222000044447777        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150002047 relatiu a l’aprovació 
d’incoació  d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 13/10/2015 hora 11’42 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que la Sra P. C. S. R. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Av Mossen Jaume Soler,30 el 13/10/2015 a les 
11’42 . Dades del Gos, Nom: Krator, Raça de gos potencialment perillosa creuament  Pit 
bull Terrier i American Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals 
de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar 
el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança de 
resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E. Portar un gos 
perillós lligat amb una corretja o cadena de més de 2 metres. Posseir el gos sense que estigui 
identificat amb  microxip. 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 13/10/2015 FIP 13027/2015 
Persona Requerida: R. P. C. S.    
FFFFeeeettttssss    
1.1.1.1. El 13/10/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença
d’animals, contra la senyora  Raquel Perez Chirinos Sierra (53321341G). Segons consta en acta es
tracta d’un gos creuat de Pit Bull Terrier i American Stafforshire Terrier. Ambdues races i llurs
encreuaments són considerades per la normativa com a potencialment perilloses i els seus
propietaris o conductors han de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb

cobertura mínima de 150.253€.
- Portar un gos perillós lligat amb una corretja o cadena de més de 2 metres.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

2.2.2.2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa de la senyora
Raquel Perez Chirinos Sierra.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i
la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula



també aquesta matèria en els aspectes següents: 
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie
canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret
170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament
a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais
públics.
3.3.3.3. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

SECCIÓ 1ª.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA 

Article 9 
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil. 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos :  

a. gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis
d’agressions a persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda
per l’autoritat competent atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat
motiu d’una notificació o d’una denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat per l’autoritat municipal.

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a

l’annex I del RD 287/2002:

� Pit Bull Terrier 
� Staffordshire Bull Terrier 
� American Staffodshire Terrier 
� Rottweiler 
� Fila Brasileiro 
� Tosa Inu 
� Akita Inu  

d. gossos les característiques dels quals es corresponguin en totes o en la seva majoria a   les
que figuren a l’annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de
gossos potencialment perillosos.



� Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 

70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 
� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.  
14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen 
en l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora R. P. 
C. S.  per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9 i 11 i gossos potencialment perillosos 14, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  48.2.E. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00.- de fins 2.000,00.-€ en virtut de l’article 49.2.



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

5. 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.

6. 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.

7. 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 Sra. P. C. S. R. per la realització o promoció 
dels fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi 
de Calafell. 

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 Sra. Perez Chirinos Sierra Raquel 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. 

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança 
corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili. 



1111....6666....22229999....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU.    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu,  per a 
l’ocupació amb taules i cadires amb infraestructura. 

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 22090, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. P. M. P. en representació de Calafell Pa Torrat 
2012, SL.

2. El Sr. Pere Morales Palau ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la 
instal·lació d’un tendal i vetllador a la terrassa del mateix local.

3. 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.

4. 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 24,75 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 1.228 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 

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. L’article 13 de l’Ordenança fiscal 2.2.4 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA estableix que: “quan la utilització privativa o 
l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a 



dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per la garantia en 
forma de aval bancari a favor de l’Ajuntament.” 

6. 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.

7. 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. P. M. P., en representació de Calafell Pa Torrat, SL CIF B55564025, 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 24,75 m2, 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 555544448888,,,,44446666    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informar 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. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....222222228888    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes que
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu. Aquest
import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte CATALUNYA
CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari a favor de
l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. Catalunya,31).

5. La concessió de la instal·lació serà la que marquen les Normes Tècniques, amb un termini
màxim de 7anys, donat que no s’ha especificat al sol·licitar la llicència de la instal·lació.

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

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

1111....6666....33330000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000111155556666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ       

FFFFeeeettttssss    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 23 de gener de 2016 a les 23.50 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. M. el A. L. . 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: Consumir bebidas 
alcohólicas en via publica. Material intervingut: Una botella de vodka marca Stanislaff, dos botellas 
de whisky, marca Jim Bardett. Observacions: Se le informa al denunciado puede recoger copia de la 
denuncia en Dependencias Policiales. Incidència: Realizando servicio de prevención de consumo de 
bebidas alcohólicas, en lugar de concurrencia pública, se observa al denunciado consumir 
combinado de whisky y al observar la presencia policial tira el vaso al suelo, por lo que se li informa 
que queda denunciado a la ordenanza municipal y se le interviene las bebidas. La persona 
interesada no desea firmar.”. 

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 resolucióConclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolució    

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. M. el A. L., domiciliats al carrer de l’Om número 45 
pis 2, de El Vendrell (codi postal 43700), ja que la seva conducta pot constituir una infracció de 
les previstes a l’article 71 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. 4303716000156, 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. 



1.6.31. 1.6.31. 1.6.31. 1.6.31. PROPOSTA TAULA INFORMATIVA PODEMOSPROPOSTA TAULA INFORMATIVA PODEMOSPROPOSTA TAULA INFORMATIVA PODEMOSPROPOSTA TAULA INFORMATIVA PODEMOS 

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

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una carpa informativa a la via pública a 
Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista les instància presentada en aquest Ajuntament el 18 de gener de 2016 amb registre 
d’entrada 2016/1711, per la Sra. G. del R. S. en representació de la formació política Podemos, 
en la que sol·licita autorització per instal·lar una carpa informativa al costat de la Cofradia 
de Pescadors el dia 6 de març de 2016 de 10h. fins les 14h. amb motiu de la cel·lebració del dia 
internacional de la dona.

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

3. Vist el punt anterior es veu convenient no autoritzar la petició al costat de la Cofradia de 
Pescadors per la afluència de gent en aquest punt. Es proposa la plaça del c. Sant Pere davant les 
Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

3. Que es tracta d’una entitat i una activitat sense ànim de lucre.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. 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: 

1111....---- S’ autoritza la petició de Sra. G. del R. S. en representació de la formació política Podemos, a 
instal·lar una carpa informativa en la plaça del c. Sant Pere davant les Dependències Municipals 
de la Platja de Calafell el dia 6 de març de 2016 de 10h. fins les 14h. amb motiu de la cel·lebració 
del dia internacional de la dona. 

2222....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 

3333....---- Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens  de domini públic i l’ 
Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, canviar la 
ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats o fins i tot anul·lar l’autorització per motius 
varis. 

4444....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei. 



1.6.32. 1.6.32. 1.6.32. 1.6.32. EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 15/01/16 registre entrada núm. 1513 pel Sr. A. P. Gerent 
l’empresa Magatzem d’ars en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/15 per l’inicií del procediment 
sancionador  en el que exposa el següent:

1. Demana disculpes per l’errada de penjar cartells, donat que es desconeix l’ordenança.
2. Que es volia donar publicitat per el teatre popular, i sempre els cartells van amb celo.
3. Que han estat les primeres actuacions a Calafell.
4. Sol·licita l’anul·lació de la sanció.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de dates 
20/11/2015 i 01/12/2015, que es transcriu: “Llocs publicitat: plaça Pau Casals, Joan Maragall, av. 
Mediterrani i altres llocs del municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, segons 
ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.” segons els articles 
37, 39, 46, 47, 50 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. A. P. G. de l’empresa Magatzem d’ars, 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 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

4. 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, l’acte de l’inspector de via pública i allò que  resulta força esclaridora,
les fotografies incloses), i contraries al que l’ordenança municipal disposa.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.



9. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. A. P. Gerent l’empresa 
Magatzem d’ars, les quals han estat avaluades i estudiades  no acrediten res en contra dels fets pel 
que es realitza la denuncia.

10.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.

11.Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 
37, 39, 46, 47, 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.

12.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.

13.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.

14.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.

15.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.

16.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 pel Sr. A. P. Gerent de l’empresa Magatzem d’ars 
amb NIF B63908412 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, 46, 47 
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% 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. 

1.6.33. 1.6.33. 1.6.33. 1.6.33. EXPEDIENT NUMERO 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 15/01/16 registre entrada núm. 1513 pel Sr. A. P. Gerent 
l’empresa Magatzem d’ars en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30/12/15 per l’inicií del procediment 
sancionador en el que exposa el següent:

1. Demana disculpes per l’errada de penjar cartells, donat que es desconeix l’ordenança.
2. Que es volia donar publicitat per el teatre popular, i sempre els cartells van amb celo.
3. Que han estat les primeres actuacions a Calafell.
4. Sol·licita l’anul·lació de la sanció.

2. S’imputen els fets descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 16 de 
desembre de 2015, que es transcriu literalment: “Establiment: Produccions Magatzem d’ars. Llocs 
publicitat: plaça Pau Casals, Joan Maragall, av. Mediterrani, rambla Mossèn Jaume Soler, Vilamar, 
Sant Pere i altres llocs del municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada 
enganxats a murs i mobiliari urbà, segons ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de 
publicitat a la via pública. S’annexen a l’expedient fotografies dels cartells indicats.” segons els 
articles 37, 39, 46, 47, 50 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. A. P. Gerent l’empresa Magatzem d’ars, 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

4. 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, l’acte de l’inspector de via pública i allò que  resulta força esclaridora,
les fotografies incloses), i contraries al que l’ordenança municipal disposa.

5. 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.

6. 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. 

7. 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.

8. 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.

9. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. A. P. Gerent l’empresa 
Magatzem d’ars, les quals han estat avaluades i estudiades no acrediten res en contra dels fets pel 
que es realitza la denuncia.

10. 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.

11. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els 
articles 37, 39, 46, 47, 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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 pel Sr. A. P. Gerent de l’empresa Magatzem d’ars 
amb NIF B63908412 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, 46, 47 
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% 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....6666....33334444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222555522221111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    IIII    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303715002521 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions i proves presentades. 

FFFFeeeettttssss: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i/o de proposició de prova presentat el 26/01/16 registre entrada núm. 
2986 per la Sra. J. S. M. en representació de l’empresa Opera Catalonia SL en relació amb 
l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 30/12/15 per l’inicií del procediment sancionador  en el que exposa el següent:

1. Que te coneixement de la notificació de l’acord en relació a l’expedient sancionador.
2. Que s’admeti l’al·legació, que tenien permís per 16 m.
3. Que va ser un error de l’empresa que va avocar els materials a mes metres dels autoritzats.
4. Que posteriorment es va rectificar l’error.
5. Que l’ocupació va ser d’acord amb el permís segons fotografies adjuntes. 



6. Que sol·licita l’arxiu de la sanció.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 06 de 
novembre de 2015, que es transcriu literalment: “carrer Vilamar número 69. A l’adreça indicada 
s’estan realitzant obres de reformes. El carrer està tallat al trànsit inclòs amb un senyal de sentit 
prohibit. Al departament de via pública consta permís d’ocupació de 16m2. S’annexa foto a 
l’expedient.” segons l’article 17.1 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades per la Sra. J. S. M. en representació de l’empresa Opera 
Catalonia SL, 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. Segons les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:
1. L’acta de l’inspector es de data 06/11/15 a les 11.50 hores.
2. Presenta sol·licitud el dia 06/11/15.
3. Presenta sol·licitud el dia 06/11/15 fins el 06/11/15, sense tall de carrer.
4. No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació amb tall de carrer segons es desprèn de l’acta i

fotografia que consten a l’expedient corresponent al dia dels fets.
5. Que en l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics  defineix en

l’Article 8.1. Als efectes de l'aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais
públics les avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins
públics reconeguts situats al terme municipal de Calafell.

6. Que li va ser entregar document amb instruccions a seguir en relació a la senyalització, del
que segons acta es desprèn que incompleix a mes de no haver sol·licitat tall de carrer.

7. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia
municipal sobre ocupació de la via pública amb tall de carreramb tall de carreramb tall de carreramb tall de carrer de conformitat al que
disposa l’article 17.1 de O.M.C. que diu: ”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, ............................”. 

8. Segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una ocupació d’un espai
no autoritzat i senyalització de prohibit passar, en el dia esmentat segons es desprèn de les
probes paleses dins l’expedient (en concret resulta força esclaridora les fotografies
incloses).

9. Els interessats hauran de sol·licitar prèviament l'ocupació, acompanyant a la sol·licitud un
croquis d'emplaçament i hauran de realitzar amb caràcter anticipat l’ingrés de la taxa.

10. Tal i com disposa l’article 17 de l’ordenança de Convivència Ciutadana i ús dels espais
públic, pel que pales que a mes a incomplert el principi basic d’obtenir l’autorització
municipal corresponent.

11. Que de conformitat amb el TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME Consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer,de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en l’article 221l’article 221l’article 221l’article 221    Persones
responsables als efectes del regim  sancionador que diu : 1. Són persones responsables, als



efectes del règim sancionador regulat per aquesta Llei, totes les persones físiques o 
jurídiques que incorrin en infracció urbanística amb les conductes, les obres i obligacions o 
de les ordres de les quals siguin destinatàries. 

12. A l’efecte de la responsabilitat per infracció urbanística, es consideren persones
promotores els agents, les persones encarregades de la gestió o l’impuls de l’actuació, si no
són les persones propietàries.
3. En les obres que s’executin sense llicència o amb inobservança de les clàusules
d’aquesta, han d’ésser sancionats, amb les multes que determina aquesta Llei, les persones
propietàries, promotores, constructores, o empresàries de les obres i les persones tècniques
directores de l’execució d’aquestes.

13.Que en les proves (fotografies) que aporta l’interessat es demostra clarament que el carrer
va ser tallat totalment, amb obstrucció del transit.

3. 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".

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. De conformitat amb les proves i al·legacions presentades pel Sra. Josefa Sancho Montuliu en
representació de l’empresa Opera Catalonia SL,  les quals han estat avaluades i estudiades  no
acrediten res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

8. 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.



9. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 17.1
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.

10. 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 562,50.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 proves presentades la Sra. J. S. M. en representació de l’empresa 
Opera Catalonia SL amb CIF B-55588446 i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador 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 562,50.-€. 

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. 

1.6.35. 1.6.35. 1.6.35. 1.6.35. EXPEDIENT NUMERO 4303715001631 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715001631 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715001631 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715001631 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets 

1. Vistes les al·legacions  presentades  pel Sr. G. G. F. en representació de H. G. H. en data 
08/10/2015 registre d'entrades núm. 35745 en virtut de la denuncia formulada en data 
16/08/2015 per infracció a l'article 71 de l'ordenança Municipal de convivència ciutadana i us 
dels espais públics, contra la Junta de Govern Local de data 03/09/15, en que exposa:

1. Que el dia dels fets estava en el pàrking el Blanquet junt amb altres.
2. Que es varen apropar varis policies preguntant si havia begudes alcohòliques.
3. Vaig manifestar que era meva, però van suposar que no es consumia alcohol.
4. Que s’anul·li l’expedient donat que jo no estava consumint alcohol.

2. L’instructor va formular en data 03/09/15 el plec de càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. 
H. G. H., en qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una infracció  greu de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i us dels espais públics  tipificada a l’article 71 perquè va 
protagonitzar els fets que es transcriuen següents: S’imputen els fets descrits a l’informe emès per 
la Policia Local, de data 16/08/2015, que es transcriu literalment: “Dades del lloc on s’efectua 
l’acta: pàrquing del Blanquet. Especificació dels fets presumiblement infringits: Consumir alcohol 
en via pública. Material intervingut: 1 ampolla de vodka marca “Smirnoff”, amb la meitat del 
producte. Observacions: S’intervé l’ampolla d’alcohol en virtut de la Llei 4/2015, de seguretat 
ciutadana, acta PLB  Incidència: Els agents ... realitzant patrullatge preventiu observen el presumpte 
infractor consumint alcohol en via pública, pàrquing el blanquet.” segons l’article 71.1 de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana  i ús dels espais públics.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual va presentar, dintre del termini 
concedit a aquest efecte, escrit d’al·legacions i proposició de proves. 

Fonaments de Dret: 

1. 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.

2. 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 02/12/2015, els
agents actuants informen textualment el següent:



• ..Que el dia que consta en l’acta de denuncia la persona identificada es trobava
acompanyant un grup al costat del vehicle que hi havia una botella d’alcohol entre altres
begudes.

• ...Que la persona identificada va informar als agents actuants que l’ampolla d’alcohol
esmentada es trobava a l’interior del maleter obert del vehicle i era seva.

• ...Que al igual que la resta de persones del grup, l’identifica’t estava consumint beguda
amb un got de plàstic al costat del vehicle.

• ...Que a banda d’això, els agents no tenen plena certesa que la beguda que estava
consumint del got fos la mateixa beguda de l’ampolla d’alcohol que manifesta que es seva
o que fos qualsevol altre beguda.

• ...Que per aquet motiu i en base a les al·legacions presentades els agents actuants no es
ratifiquen en la infracció denunciada consistent en “consum de begudes alcohòliques en la
via publica”.

3. Resultant que de conformitat amb les actuacions dutes a terme ha estat provat que els fets
descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, després de l’estudi de les al·legacions, es comprova que no es
responsable dels mateixos, tal i coms s’exposa en l’al·legació que consta a l’expedient i segons
l’informe de la policia.

4. Pel que la responsabilitat dels fets esmentats de conformitat amb l’informe de no ratificació pel
que els fets, aquest NO recau presumptament com fet sancionable.

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.

6. 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.

7. 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.- Estimar les proves i al·legacions presentades de l’expedient sancionador núm. 4303715001631 
del Sr. G. G. Fernández en representació de H. G. H. 

2..- Aprovar l'arxiu de l'expedient de conformitat amb tot l’exposat. 

3.- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució, 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 l’arxiu 
de l’expedient. 

4.- Notificar la resolució al Sr. Gerardo Guillem Fernández i a la part interessada. 
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FetsFetsFetsFets    

1. El 12 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les
bases que regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió d’una (1)
plaça de tècnic informàtic, en règim d’interinitat, adscrita al Departament d’Informàtica de
l’Ajuntament de Calafell.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7.008, de data 30 de novembre de 2015, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
285, de data 10 de desembre de 2015, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals
per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. El 21 de gener de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va acordar aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de referència, amb indicació del
motiu de l’exclusió, i l’aprovació de la composició de l’òrgan qualificador de les proves.

4. Durant el període d’al·legacions de 10 dies, que finalitzava el 8 de febrer de 2016, no ha estat
presentada cap reclamació a les llistes, ni recusació o abstenció dels membres de l’òrgan
qualificador.

5. El 9 de febrer de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm.
0042/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 10 i 55 a 58.

2. Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local. Articles 21.1 g) i 102.

3. Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals. Articles 94 a 98 i 118.

4. 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.
Articles 124 i 125.



5. Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de  personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques; articles 6 i 12.

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; articles 291 i 292.

7. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Article 21.
DOS.

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

9. 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.

10. 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.

11. 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. Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una (1) plaça de tècnic informàtic, en
règim d’interinitat, adscrita al Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Calafell, segons
consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

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

2. Manifestar que tots els/les aspirants admesos han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o
equivalent o superior, per la qual cosa queden exempts i no caldrà realitzar la prova de català, i
en tenir la nacionalitat espanyola, tampoc caldrà realitzar la prova de castellà.

3. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la seva constitució:

Data: 19 de febrer de 2016 
Hora: A les 11:30 hores 



Lloc: Aula 6 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat s/n, Calafell (poble) 

4. Convocar als aspirants admesos i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la
realització del tercer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova teòrica:

Data: 19 de febrer de 2016 
Hora: A les 12:00 hores 
Lloc: Aula 6 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat s/n, Calafell (poble) 

5. Convocar als aspirants admesos i als que han superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova pràctica:

Data: 22 de febrer de 2016 
Hora: A les 12:00 hores 
Lloc: Aula 6 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat s/n, Calafell (poble) 

6. Publicar aquest acord al BOPT i en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva
publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat),
substituint la notificació als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’art.
59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

7. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan
qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la
qualificació de la prova realitzada.

8. Donar trasllat d’aquesta resolució a tots els/les membres de l’òrgan qualificador, als
departaments d’Informàtica i de Recursos Humans, i a la Junta de Personal d’aquest
Ajuntament pel seu coneixement i efectes escaients.

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

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

Núm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre Entrada    DNIDNIDNIDNI    

42663 393W 

42673 758N 

43314 756T 

44044 653L 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    



LLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOS    

Núm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre EntradaNúm. Registre Entrada    DNIDNIDNIDNI    Motiu/s d’exclusióMotiu/s d’exclusióMotiu/s d’exclusióMotiu/s d’exclusió    

43151 643K 1) 

1) Per incompliment de l’apartat e) de la base segona: No es troba en possessió del títol
d’enginyeria tècnica o superior en Telecomunicacions o grau en Telecomunicacions.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:50, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




