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Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/9JGL2016/9JGL2016/9JGL2016/9    

A Calafell, en data 29 de febrer de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 
SR. JOSE MANUEL TEJEDOR GONZALEZ 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr. JUAN JOSE GARCIA ÀLVAREZ 
SR. MIGUEL ANGEL PERIN TIENDA 

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

1.1.1.1.----    APROVACIÓ ACTES.APROVACIÓ ACTES.APROVACIÓ ACTES.APROVACIÓ ACTES.    

1.1. JGL2016/6 ordinari 10/02/2016 
1.2. JGL2016/7 ordinari 18/02/2016 

2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL D'UN PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL D'UN PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL D'UN PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL D'UN 
EMPLEAT PER MODIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL EMPLEAT PER MODIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL EMPLEAT PER MODIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL EMPLEAT PER MODIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL     

FetsFetsFetsFets    

1. El 4 de març de 2010, per Decret de la regidoria de Serveis Interns núm. 795, es va resoldre
contractar laboralment, en règim d’interinitat, per màxima urgència, al senyor  E. H. D., per
ocupar el lloc de treball de Gestor Comercial Publicitari, adscrit a l’Emissora Municipal de Ràdio,
a jornada especial, amb efectes del dia 5 de març de 2010, i fins a la cobertura de la plaça en
la forma reglamentària.

2. L’1 de febrer de 2016, el Ple de la Corporació, va acordar l’aprovació definitiva de l’estructura
organitzativa de l’Ajuntament de Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs
de treball i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2016.
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3. En l’esmentat acord, que aprovava la relació de llocs de treball per a l’any 2016, s’acordava, 
entre d’altres, la modificació de les condicions d’aquest lloc de treball, convertint-lo de gestor 
comercial publicitari a auxiliar de ràdio.

4. La relació de llocs de treball aprovada definitivament per a l’any 2016, es va publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.058 de 15 de febrer de 2016, i al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona núm. 31, de 16 de febrer de 2016.

5. Atès que com a conseqüència de la modificació d’aquest lloc de treball, ocupat de forma 
interina en règim laboral pel senyor E. H. D. com a gestor comercial publicitari, és necessària 
la seva regularització.

6. El 15 de febrer de 2016 el director de Serveis Jurídics, compres i contractació, emet informe en 
el qual proposa l’abonament d’un complement de disponibilitat al senyor E. H. D. per 
desenvolupar part de la seva activitat fóra de l’horari ordinari.

7. Atès que el personal auxiliar de ràdio actualment té concedit un complement de disponibilitat 
de nivell 4.

8. El 26 d’octubre de 2006, en reunió de la comissió paritària, es van introduir els criteris en 
l’atorgament del complement de disponibilitat, sent la descripció del nivell 4 la següent: 
Personal amb  disponibilitat horària, i que el seu lloc de treball no necessita ampliacions de 
jornada laboral al poder cobrir les necessitats del servei amb la resta de personal del 
departament.

9. Atès que actualment la quantia fixada per aquest nivell de complement de disponibilitat és de 
263,86 € bruts mensuals.

10. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0059/2016/RH/CG, de 16 de 16 de 
febrer de 2016, i que queda unit a l’expedient.

11. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 90, de data 23 de febrer de 2016, sobre 
l’existència de crèdit per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya.

3. Articles 11 i 55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

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

5. Article 125 del Decret Legislatiu 1/1997 de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat, referent a la selecció de personal interí
i laboral no permanent.
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6. Article 4 del Reial Decret 2720/1998 de 18 de desembre, que regula els contractes d'interinitat
per cobrir temporalment un lloc de treball.

7. Articles 15 i 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

8. Articles 19, 20 i 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de
les entitats locals, sobre el personal interí i laboral temporal.

9. Article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, el qual disposa que es podran abonar complements salarials al personal
laboral en funció de les circumstàncies relatives al treball realitzat.

10. Article 21.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any
2016.

11. Article 55.g) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les
entitats locals.

12. 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.

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. Modificar el contracte laboral subscrit amb el senyor E. H. D. per modificació de la 
denominació del lloc de treball, passant a ocupar el lloc d’auxiliar de ràdio, en règim 
d’interinitat fins a la cobertura de forma reglamentària, amb efectes de data 17 de febrer de 
2016.

2. Assignar les retribucions corresponents al lloc de treball d’auxiliar de ràdio, Grup assimilat C2 
de titulació, complement de destí 14, i complement específic 6.216,08 € bruts anuals, segons 
l’actual relació de llocs de treball, a raó de 14 pagues anuals.

3. Abonar a l’empleat d’aquesta Corporació, senyor E. H. Dí., un complement de 
disponibilitat a raó de 263,86 € bruts mensuals, per tal de tenir disponibilitat horària, sense 
que sigui considerat un complement amb dret a consolidació, amb efectes retroactius del 17 
de febrer de 2016.

4. Notificar aquesta resolució a la part  interessada, i donar trasllat als departaments de la Ràdio 
Municipal, de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria i a la gestoria que porta dels 
assumptes de personal, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals per al seu 
coneixement. 
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2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATERNITAT I 
COMPACTACIÓ DE LA LACTÀNCIA D’UNA EMPLEADA  D’AQUESTA CORPORACIÓCOMPACTACIÓ DE LA LACTÀNCIA D’UNA EMPLEADA  D’AQUESTA CORPORACIÓCOMPACTACIÓ DE LA LACTÀNCIA D’UNA EMPLEADA  D’AQUESTA CORPORACIÓCOMPACTACIÓ DE LA LACTÀNCIA D’UNA EMPLEADA  D’AQUESTA CORPORACIÓ    

FetsFetsFetsFets    

1. El 18 de febrer de 2016, (RGE núm: 6015), té entrada en aquesta Corporació instància de la 
senyora L. M. T., funcionària interina dins del grup A2, adscrita al Departament de Tecnologies 
de la Informació i Comunicació (TIC),  en la qual s’informa que la filla de l’esmentada empleada 
va néixer el dia 14 de febrer de 2016, i sol·licita li sigui concedida llicència per raó de maternitat 
a efectes del mateix dia del part.

2. En la mateixa instància sol·licita que li sigui concedit el permís de compactació de la lactància, 
amb efectes de la finalització del permís per maternitat.

3. Vist l’informe de maternitat del servei mèdic presentat en el qual informa que va néixer la filla el 
dia 14 de febrer de 2016.

4. El 24 de febrer de 2016,  des del Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(TIC),  a petició del Departament de RH,  s’informa favorablement sobre la petició sol·licitada per 
l’esmentada treballadora en quant a la compactació de la lactància.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 070/2016/RH/CG, de data 22 de febrer 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
que dicta “constitueix un dret de la dona funcionària gaudir d'un termini de 16 setmanes
ininterrompudes de descans per raó de maternitat, amb dret a percebre totes les retribucions i
amb reserva del lloc de treball.

2. Article 49 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de la refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.

3. Article 97.4 del Decret Legislatiu 1/1997, referent a la maternitat.

4. Vist el que dicta la Llei 8/2006, de 5 de juliol,  de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, art. 11.1.
quan diu: “Permís per maternitat, El permís per maternitat té una durada de setze setmanes 
ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a 
dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos 
progenitors. L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, 
pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia 
incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva”. 

5. Reial Decret 295/2009 i Reial Decret 286/2003, pel que fa al procediment del subsidi per
maternitat.
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6. Article 48.f) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic pel que fa a la compactació del permís de
lactància.

7. Article 14 de l’esmentada Llei 8/2006, de 5 de juliol,  de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya,
sobre el permís de lactància.

8. Article 53.1  i) i u) i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

9. Vist l’actual Pacte Socioeconòmic pel personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Calafell.
Article 16.k llicències i permisos retribuïts.

10. Article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius.

11. Article 3 del Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de les normes reguladores dels
procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

12. Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

13. Article 53.1  i) i u) i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

14. 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.

15. 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.

16. 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. La concessió de la llicència de maternitat, a l’empleada L. M. T., amb categoria de tècnica 
informàtica, adscrita al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), en 
règim de personal funcionari interí,  per una durada de 16 setmanes consecutives, amb data 
d’efectes del 14 de febrer i fins al 4 de juny de 2016, ambdós inclosos.

2. La concessió de la compactació del permís per lactància, consistint en un crèdit de 15 dies 
hàbils, que s’iniciarà a partir del dia 6 de juny, primer dia  hàbil després del permís maternal, i 
fins al 27 de juny de 2016, sent el 28 de juny de 2016 la data en què s'haurà d'incorporar al 
seu lloc de treball. 
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3. Donar compte d'aquest acord a la part interessada i al Departament de Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC), a la Intervenció i Tresoreria municipals, així com a les Seccions
Sindicals,  a la Junta de Personal i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal,
perquè en tinguin coneixement i als efectes corresponents.

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL NOMENAMENT, COM A FUNCIONARI INTERÍ, D'UN PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL NOMENAMENT, COM A FUNCIONARI INTERÍ, D'UN PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL NOMENAMENT, COM A FUNCIONARI INTERÍ, D'UN PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL NOMENAMENT, COM A FUNCIONARI INTERÍ, D'UN 
TÈCNIC INFORMÀTIC PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICATÈCNIC INFORMÀTIC PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICATÈCNIC INFORMÀTIC PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICATÈCNIC INFORMÀTIC PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA       

FetsFetsFetsFets    

1. El 29 d’octubre de 2015, el responsable del Departament d’Informàtica d’aquesta Corporació,
va emetre informe en el que manifestava la necessitat de cobrir una plaça vacant de tècnic
informàtic, motivada per la manca de personal al departament, i donada la importància
d’aquest rol i la seva influència en el funcionament global de la Corporació.

2. El 12 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les
bases per a 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.

3. El 24 de febrer de 2016, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta
en la que fa proposta raonada de nomenament, de conformitat amb la base onzena, de l’únic
aspirant que ha superat el procés, sent el senyor Adrià Segura Jiménez.

4. Atès que en l’actualitat hi consta vacant un lloc de treball de tècnic informàtic amb
dependència orgànica del Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació.

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 1176, de data 3 de novembre de 2015,
confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0073/2016/RH/CG, de data 25 de
febrer de 2016.

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

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa 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 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.
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6. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article
20.DOS.

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

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

9. 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.

10. 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. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables, en
aplicació de la potestat d’autoorganització, per considerar prioritària la cobertura d’un lloc de
treball de tècnic informàtic, per entendre’s com a un lloc de treball inclòs dins d’un
departament intern de planificació i execució de l’estratègia tecnològica de la Corporació, amb
l’objectiu d’optimitzar els processos interns i utilitzar de manera eficient els recursos municipals
disponibles.

2. Nomenar al senyor Adrià Segura Jiménez, funcionari interí adscrit a l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, classe mitja, grup A2 de titulació, i ocupar el lloc de treball de tècnic
informàtic amb dependència orgànica al Departament de Tecnologies de la Informació i
Comunicació, amb les retribucions corresponents a un complement de destinació 20, i
complement específic brut anual de 9.926,14 € bruts anuals, amb data d’efectes del 1 de març
de 2016.

3. Notificar aquesta resolució a la part interessada, als departaments de Tecnologies de la
Informació i Comunicació, de Recursos Humans, i d'Intervenció i Tresoreria Municipals, i a la
gestoria encarregada de portar els assumptes de personal d'aquesta Ajuntament, pel seu
coneixement i per tal de realitzar els tràmits precisos, i donar trasllat a la Junta de Personal, i a
les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRRECCONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRRECCONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRRECCONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC    DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA 
2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/15/00023.2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/15/00023.2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/15/00023.2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SOC001/15/00023.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems,
contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a les següents
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persones, dins del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
Joves per l’Ocupació, amb número d’expedient SOC001/15/00023, a la senyora R. M. 
S. amb aquest detall: 

Del 01/03/2016 al 30/06/2016 
Categoria: Formadora. Tasques de formadora 
GC:02 
Jornada: 50% de jornada 

2. El 24 de febrer de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell 
emet informe el qual es proposa modificar el contracte de la senyora R. M. S. en el sentit què, 
la jornada dels mesos de març, abril i maig tingui una jornada del 60 %, i el mes de juny del 
20 %, el que suposa un total de jornada del contracte del 50% distribuït de forma irregular 
durant la contractació, amb la següent distribució horària:

a) Març, abril i maig: dilluns, dimecres i dijous de 9 a 14:30 h. i dimarts i divendres d’11:30 a 
14:30 h.

b) Juny: dimecres de 9 a 14 h. i divendres d’11:30 a 14 h.

3. Vist l’informe de la Intervenció municipal número 1342/2015, de 21 de desembre, d’existència 
de consignació pressupostària.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0075/2016/RH/CG, de data 25 de 
febrer de 2016, que queda unit a l’expedient. 

LegLegLegLegislació aplicableislació aplicableislació aplicableislació aplicable    

1. Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost,
per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves
per l’Ocupació i s’obre la convocatòria per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al
2016.

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

3. 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.

4. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en el sentit que no regula
un procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de
complir, en tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat, llevat en casos de
màxima urgència.

5. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, pels quals es regula la
contractació de personal laboral.

6. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre durada dels contractes.
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7. Article 21.1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2015 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant
aquesta limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no
estructural.

8. 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.

9. 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.

10. 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. Modificar la distribució horària del contracte a subscriure amb la senyora R. M. S., 
com a formadora, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
corresponent al Programa Joves per l’Ocupació, convocatòria 2015, amb número d’expedient 
SOC001/15/00023, de l’1 de març al 30 de juny de 2016 en el següent sentit:

a) Jornada del 60 % durant els mesos de març, abril i maig, amb un horari de dilluns, 
dimecres i dijous de 9 a 14:30 h. i dimarts i divendres d’11:30 a 14:30 h.

b) Jornada del 20 % durant el mes de juny, amb un horari de dimecres de 9 a 14 h. i 
divendres d’11:30 a 14 h.

2. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals de la treballadora esmentada, 
seran de conformitat amb la quantia subvencionada, amb prorrateig de pagues extres 
incloses, les següents: 

Treballador Sou Base Prorrata 
pagues extres 

Total Brut Cost Seg. Social 
empresa 

M. S., R. (60%) 867,43€ 144,57 € 1.012 € 331,43 € 

M. S., R. (20%) 289,14 € 48,19 € 337,33 € 110,48 € 

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  320 2431 1430002 30 
Partida pressupostària seguretat social empresa: 320 2431 1600002 30 

3. Manifestar, que per tal de donar compliment a l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, al
contracte de treball s’han de fer constar els logos oficials del Servei d’Ocupació de Catalunya,
el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i del Fons Social Europeu, i el següent literal:

“Contracte de treball subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri“Contracte de treball subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri“Contracte de treball subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri“Contracte de treball subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri
d’Ocupació id’Ocupació id’Ocupació id’Ocupació i    Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la IniciativaSeguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la IniciativaSeguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la IniciativaSeguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa
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d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, 
modificada per l’Ormodificada per l’Ormodificada per l’Ormodificada per l’Ordre EMO/254/2015”.dre EMO/254/2015”.dre EMO/254/2015”.dre EMO/254/2015”.    

4. Donar compte d'aquesta resolució a les persones interessades, als departaments de Treball, de
Recursos Humans, de Tresoreria i d'Intervenció, i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal d'aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals
d’aquest Ajuntament.

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS 
(RP 21/15)(RP 21/15)(RP 21/15)(RP 21/15)       

FetsFetsFetsFets    

1. La senyora M. M. Fl. O. presentà reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament pels danys personals soferts com a conseqüència caiguda a la via pública 
presumptament provocats per desperfecte a la vorera del Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 
a l’alçada del carrer Vístula, a Segur de Calafell, en data 8 d’agost de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets per part del reclamant data del dia 12 d’agost de 2014, amb Registre 
General d’Entrada núm. (en endavant RGE) 25.575, aportant documentació mèdica.

3. El dia 9 de gener de 2015, amb RGE 650, la senyora Flores aporta documentació mèdica i 
nomena representant legal.

4. En data 25 de febrer de 2015, amb RGS 3.312, es notifica Decret 2015/749 declarant l’admissió 
a tràmit la reclamació patrimonial.

5. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i 
reconstrucció d’accidents en data 24 de febrer de 2015.

6. El dia 10 de juliol de 2015, amb RGS 8.937, es formalitza el tràmit d’audiència que es notificat 
degudament. 

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 
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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,  

çsegons 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
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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”). 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. Es constata la producció dels danys personals soferts per la senyora M. M. Fl. O. com a 
consequència de caiguda a la via pública presumptament provocats per desperfece a la vorera 
del Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, a l’alçada del carrer Vístula, a Segur de Calafell, en data 
8 d’agost de 2014

2. La senyora Flores manifesta que va ser assistidda per la policia local al lloc assenyelat però no 
consta a l’expedient registre de novetats ni intervenció dels serveis de seguretat que constatin la 
perillositat del lloc assenyalat i els danys reclamats.

3. L’informe tècnic emès tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i reconstrucció d’accidents 
manifesta que:

• El ferm no es presenta inestable, imprevisible ni sobrevngut.
• L’anomalia presenta un lleuger desnivell de la rasant però és visible a cop d’ull.
• L’anomalia suposa un risc salvable en normals condicions de mobilitat i atenció i no li 

correspon la naturalesa suficent per provocar caigudes.

4. El dany o lesió patrimonial reclamat ha de ser conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte.

5. 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. 

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 17 de febrer de 2016.

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 per la senyora M. M. 
Fl. O. contra l’Ajuntament de Calafell pels danys personals soferts com a conseqüència de 
caiguda a la via pública presumptament provocats per desperfecte a la vorera del Passeig 
Marítim de Sant Joan de Déu, a l’alçada del carrer Vístula, a Segur de Calafell, en data 8 
d’agost de 2014 per:

• Manca de nexe causal.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents. 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS 
(RP 22/15)(RP 22/15)(RP 22/15)(RP 22/15)       
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FetsFetsFetsFets    

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la menor A. N. 
C. com a conseqüència de col·lisió amb un kajac  mentre es banyava a la platja, a l’alçada 
de l’escola de vela de Calafell, en data 11 d’agost de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 13 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada 
número (en endavant RGE) 25.748, acompanyant informes mèdic i fotografies.

3. Mitjançant Decret 2015/742 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic d’esports en data 18 de setembre de 2014.

5. El dia 13 de juliol de 2015, amb RGS 8.936, es formalitza el tràmit d’audiència.

6. En data 24 de juliol de 2015, amb RGE 26.551, la part reclamant presenta instància 
sol·licitant altra data per consultar l’expedient. No aporta proves o documents que alterin 
el sentit de la resolució. 

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)).  
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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 menor A. N. C. en data 11 d’agost de 
2014 per la col·lisió d’un kajac essent assistida en primera instància pel servei de la Creu Roja 
de Calafell.

2. La quantitat reclamada no és justificada ni acreditada. 
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3. De l’informe tècnic es desprèn que:
• L’incident va ocórrer a la zona que utilitza l’Escola de Vela de Calafell per desenvolupar les

seves activitats.
• L’Escola de Vela de Calafell és una empresa privada amb CIF provisional: B-55602254 i

l’activitat que realitza és plenament privada.

4. 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.

5. 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.

6. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 18 de febrer de 2016.

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 pel senyor S. N. M., en representació de la menor A. N. C., com a conseqüència 
de col·lisió amb un kajac  mentre es banyava a la platja, a l’alçada de l’escola de vela de Calafell, 
en data 11 d’agost de 2014, per:

• Manca de nexe causal.

2. Atorgar els recursos procedents. 

2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 245/20014 DE DATA 14 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 245/20014 DE DATA 14 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 245/20014 DE DATA 14 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 245/20014 DE DATA 14 DE SETEMBRE DE 2015, DE SETEMBRE DE 2015, DE SETEMBRE DE 2015, DE SETEMBRE DE 2015, 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 424/2014ABREUJAT 424/2014ABREUJAT 424/2014ABREUJAT 424/2014       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 245/2014 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 424/2014 interposat per Antonio Franco del Rio.

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

“Se DESESTIMA el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON A. FRANCO 
DEL R. contra la resolución administrativa identificada en su Fundamento Jurídico 
Primero de la presente resolución judicial y, en su consecuencia, se confirma la misma 
por ser ajustada a Derecho. Se condena la la parte actora al pago de las costas  
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procesales ocasionadas, si bien se limita el importe de las mismas a la cantidad total de 300 
euros. 
Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno (art.81 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa). 

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

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Quedar assabentats de la Sentència 245/2014 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 
de Tarragona, en referència al procediment abreujat 424/2014 interposat per A. F. del 

R. i ordenar el seu compliment.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona. 

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 219/2015 DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 219/2015 DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 219/2015 DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 219/2015 DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2015, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 375/2014ABREUJAT 375/2014ABREUJAT 375/2014ABREUJAT 375/2014       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 219/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 375/2014 interposat per Fernando Cerrillo Araujo.

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

“Se DESESTIMA el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON F. C. A. 
contra la resolución administrativa de carácter presunto  identificada en su Fundamento 
Jurídico Primero de la presente resolución judicial. Se condena la la parte actora al pago de 
las costas ocasionadas, por el importe máximo de 300 euros.”  

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

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - CONTRACTACIÓ i per unanimitat acorda: 
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1. Quedar assabentats de la Sentència 219/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2

de Tarragona, en referència al procediment abreujat 375/2014 interposat per Fernando

Cerrillo Araujo i ordenar el seu compliment.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona.

2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓ 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 4008/15, 4074/15, 4156/15, 4295/15, DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 4008/15, 4074/15, 4156/15, 4295/15, DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 4008/15, 4074/15, 4156/15, 4295/15, DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 4008/15, 4074/15, 4156/15, 4295/15, 
4362/15 I 4375/15, D'APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES.4362/15 I 4375/15, D'APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES.4362/15 I 4375/15, D'APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES.4362/15 I 4375/15, D'APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES.       

El Tinent d'Alcalde, en base a les atribucions que li són conferides d'acord amb les Bases d'Execució 
del Pressupost del 2016 art. 29 apartat 3 ha dictat la resolució dels continguts literals següents: 

"DECRET NÚM. 2015/4008DECRET NÚM. 2015/4008DECRET NÚM. 2015/4008DECRET NÚM. 2015/4008    

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

Aprovació relacions de factures núms. 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580 de 
l’Ajuntament i 75 de Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 172.899,52 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 570 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 7.836,23
€.

- Relació de factures núm. 571 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 6.523,81 €.
- Relació de factures núm. 572 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 945,68 €.
- Relació de factures núm. 573 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 30.795,31 €.
- Relació de factures núm. 574 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 53.105,57 €.
- Relació de factures núm. 575 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 3.136,74 €.
- Relació de factures núm. 577 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 14.060,71 €.
- Relació de factures núm. 578 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 16.853,40 €.
- Relació de factures núm. 579 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

19.611,23 €.
- Relació de factures núm. 580 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

10.160,14 €.
- Relació de factures núm. 75 de Patronat Turisme, d’import 9.870,70 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.
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3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 1282/15, sobre consignació pressupostària.

4. Vist l’informe de Secretaria.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 4, diu que les factures,
s’enviaran a Intervenció, que disposarà de 5 dies hàbils per fiscalitzar i tramitar l’expedient
d’aprovació de la factura.

2. Vistes les atribucions que em són conferides d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost del
2015, art. 29, apartat 4.

3. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar les relacions de factures núms. 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580 de
l’Ajuntament i 75 de Patronat Turisme, per un import total de 172.899,52    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2015/4074DECRET NÚM. 2015/4074DECRET NÚM. 2015/4074DECRET NÚM. 2015/4074    

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

Aprovació relacions de factures núms. 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 603, 600, 601 i 
602 de l’Ajuntament i 76 de Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 185.474,30 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 592 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 188,76 €.
- Relació de factures núm. 593 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 1.841,08

€.
- Relació de factures núm. 594 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 2.206,14 €.
- Relació de factures núm. 595 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 82.148,25

€.
- Relació de factures núm. 596 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 263,75 €.
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- Relació de factures núm. 597 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 1.554,83 €
(s’iclou un abonament per import total -1,19 €).

- Relació de factures núm. 598 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 429,23 €.
- Relació de factures núm. 599 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 11.237,66 €.
- Relació de factures núm. 603 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 250,00€.
- Relació de factures núm. 600 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

8.367,68 €.
- Relació de factures núm. 601 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 600,00

€.
- Relació de factures núm. 602 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

67.081,46 €.
- Relació de factures núm. 76 de Patronat Turisme, d’import 9.305,26 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 1285/15, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 4, diu que les factures,
s’enviaran a Intervenció, que disposarà de 5 dies hàbils per fiscalitzar i tramitar l’expedient
d’aprovació de la factura.

2. Vistes les atribucions que em són conferides d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost del
2015, art. 29, apartat 4.

3. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar les relacions de factures núms. 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 603, 600, 601 i
602 de l’Ajuntament i 76 de Patronat Turisme, per un import total de 185.474,30    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2015/4156DECRET NÚM. 2015/4156DECRET NÚM. 2015/4156DECRET NÚM. 2015/4156    

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

Aprovació relacions de factures núms. 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 
623, 624, 625 de l’Ajuntament i 79 de Patronat Turisme. 
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FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 785.751,70 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 611 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 6.539,08
€.

- Relació de factures núm. 613 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 841,53 €.
- Relació de factures núm.  614 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 17.959,24

€.
- Relació de factures núm.  615 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import

432.730,64 €.
- Relació de factures núm. 616 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 18.581,46 €.
- Relació de factures núm. 617 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 93.947,45 €.
- Relació de factures núm. 618 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 30.970 €.
- Relació de factures núm. 619 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 1.700,00 €.
- Relació de factures núm. 620 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 324,23 €.
- Relació de factures núm. 621 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import  36,98

€.
- Relació de factures núm. 622 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

16.046,16 € (s’inclouen abonaments per import total de -343,50 €).
- Relació de factures núm. 623 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

31.802,03 €.
- Relació de factures núm. 624 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

129.945,54 € (s’inclou abonaments per import total de -560,51 €).
- Relació de factures núm.  625 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 4.033,33

€.
- Relació de factures núm. 79 de Patronat Turisme, d’import 294,03 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 1303/15, sobre consignació pressupostària.

4. Vist l’informe de Secretaria.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 4, diu que les factures,
s’enviaran a Intervenció, que disposarà de 5 dies hàbils per fiscalitzar i tramitar l’expedient
d’aprovació de la factura.

2. Vistes les atribucions que em són conferides d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost del
2015, art. 29, apartat 4.

3. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.
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ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar les relacions de factures núms. 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622,
623, 624, 625 de l’Ajuntament i 79 de Patronat Turisme, per un import total de 785.751,70    €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2015/4295DECRET NÚM. 2015/4295DECRET NÚM. 2015/4295DECRET NÚM. 2015/4295    

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

Aprovació relacions de factures núms. 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 
653, 654, 655, 656 de l’Ajuntament i 80 de Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total d’1.253.311,11 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 640 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 22.807,06
€.

- Relació de factures núm. 651 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 95,95 €.
- Relació de factures núm. 641 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 6.958,65 €.
- Relació de factures núm. 646 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 5.189,55 €.
- Relació de factures núm. 650 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 200.000,00

€.
- Relació de factures núm. 652 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 817.480,41

€.
- Relació de factures núm. 642 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 9.610,63
- €.
- Relació de factures núm. 647 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 1.814,54
- €.
- Relació de factures núm. 653 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 1.984,77 €.
- Relació de factures núm. 654 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 3.136,74 €.
- Relació de factures núm. 643 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 20.675,87 €.
- Relació de factures núm. 655 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 66.804,11 € (s’inclou un abonament d’import total -273,00 €.
- Relació de factures núm. 644 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

18.615,53 €.
- Relació de factures núm. 649 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

1.071,57 €.
- Relació de factures núm. 656 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

69.869,64 €.
- Relació de factures núm. 80 de Patronat Turisme, d’import 7.196,09 €.
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2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 1332/15, sobre consignació pressupostària.

4. Vist l’informe de Secretaria.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 4, diu que les factures,
s’enviaran a Intervenció, que disposarà de 5 dies hàbils per fiscalitzar i tramitar l’expedient
d’aprovació de la factura.

2. Vistes les atribucions que em són conferides d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost del
2015, art. 29, apartat 4.

3. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar les relacions de factures núms. 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656 de l’Ajuntament i 80 de Patronat Turisme, per un import total d’1.253.311,11
€.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2015/4362DECRET NÚM. 2015/4362DECRET NÚM. 2015/4362DECRET NÚM. 2015/4362    

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

Aprovació relacions de factures núms. 672 i 673 de l’Ajuntament i 81 de Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 111.555,10 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 673 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 40.427,25
€.

- Relació de factures núm. 672 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import
65.506,15 €.

- Relació de factures núm. 81 de Patronat Turisme, d’import 5.621,70 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.
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3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 1368/15, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 4, diu que les factures,
s’enviaran a Intervenció, que disposarà de 5 dies hàbils per fiscalitzar i tramitar l’expedient
d’aprovació de la factura.

2. Vistes les atribucions que em són conferides d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost del
2015, art. 29, apartat 4.

3. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar les relacions de factures núms. 672 i 673 de l’Ajuntament i 81 de Patronat Turisme, per
un import total de 111.555,10 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET NÚM. 2015/4375DECRET NÚM. 2015/4375DECRET NÚM. 2015/4375DECRET NÚM. 2015/4375    

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

Aprovació relacions de factures núms. 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 
690, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 703, 709, 714, 717, 718, 719, 720, 722, 724, 725, 726, 727, 
728, 729 de l’Ajuntament i 82 de Patronat Turisme. 

FetsFetsFetsFets    

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret
del Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 2.984.618,98 €,
segons el següent detall:

- Relació de factures núm. 677 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 31.371,20
€.

- Relació de factures núm. 678 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 32.280,24
€.

- Relació de factures núm. 679 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 21.223,87 €.
- Relació de factures núm. 680 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 128.050,12 €.
- Relació de factures núm. 681 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

51.237,74 € (s’inclou un abonament d’import total – 44,20 €).
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- Relació de factures núm. 683 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 338.705,44
€.

- Relació de factures núm. 684 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 20.370,93
€.

- Relació de factures núm. 685 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 1.814,46
€.

- Relació de factures núm. 686 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import
1.382.821,00 €.

- Relació de factures núm. 687 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 28.615,83 €.
- Relació de factures núm. 689 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 183.730,04 €.
- Relació de factures núm. 690 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

148.681,25 €.
- Relació de factures núm. 695 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 291.568,98 €.
- Relació de factures núm. 696 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 5.808,00 €.
- Relació de factures núm. 697 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

36.191,10 €.
- Relació de factures núm. 699 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 84.897,89

€.
- Relació de factures núm. 700 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 28.736,13 €.
- Relació de factures núm. 701 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 86.450,29

€.
- Relació de factures núm. 703 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 2.983,67 €.
- Relació de factures núm. 709 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 1.729,85 €.
- Relació de factures núm. 714 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 7.388,50 €.
- Relació de factures núm. 717 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 240,00 €.
- Relació de factures núm. 718 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 1.134,00 €.
- Relació de factures núm. 719 de l’Àrea de Transparència i Participació, d’import 94,09 €.
- Relació de factures núm. 720 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

1.522,26 €.
- Relació de factures núm. 722 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

1.200,00 €.
- Relació de factures núm. 724 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 274,59 €.
- Relació de factures núm. 725 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 2.247,42 €.
- Relació de factures núm. 726 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 21.376,30 €.
- Relació de factures núm. 727 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 16,43 €.
- Relació de factures núm. 728 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import

1.062,66 €.
- Relació de factures núm. 729 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica,

d’import 2.891,73 €.
- Relació de factures núm. 82 del Patronat Turisme, d’import 37.902,97 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 1380/15, sobre consignació pressupostària.



25 

4. Vist l’informe de Secretaria.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost, en el seu apartat 4, diu que les factures,
s’enviaran a Intervenció, que disposarà de 5 dies hàbils per fiscalitzar i tramitar l’expedient
d’aprovació de la factura.

2. Vistes les atribucions que em són conferides d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost del
2015, art. 29, apartat 4.

3. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar les relacions de factures núms. 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 687, 689,
690, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 703, 709, 714, 717, 718, 719, 720, 722, 724, 725, 726, 727,
728, 729 de l’Ajuntament i 82 de Patronat Turisme, per un import total de 2.984.618,98 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de Serveos Económics i Urbanistics,  i per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Quedar-ne assabentats. 

2.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CADASTRECADASTRECADASTRECADASTRE 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL CARRER CAIGUTS PER LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL CARRER CAIGUTS PER LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL CARRER CAIGUTS PER LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL CARRER CAIGUTS PER LA 
SEVA DENOMINACIÓ POPULAR DE CARRER CAL VIOLASEVA DENOMINACIÓ POPULAR DE CARRER CAL VIOLASEVA DENOMINACIÓ POPULAR DE CARRER CAL VIOLASEVA DENOMINACIÓ POPULAR DE CARRER CAL VIOLA       

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de dos mil setze, adoptà, 
entre altres, la moció presentada per la CUP on proposava remoure la placa original i substituir el 
nom de carrer dels Caiguts per la seva denominació popular de carrer del Viola o de Cal Viola. 

Atès que es va aprovar el canvi de denominació del carrer Caiguts, però es van proposar dos noms: 

- Carrer del Viola
- Carrer de Cal Viola

Vist l’informe emès pel consorci per a la Normalització Lingüística. 

Vist l’article 75 del Reglament Estatal de Població i Demarcació territorial segons redacció 
introduïda pel RD 2612/96, de 20 de desembre, en el qual s’assenyala que els Ajuntaments 



26 

mantindran actualitzada la nomenclatura  i retolació de les vies públiques, la numeració dels edificis 
i n’informaran a totes les Administracions públiques interessades. 

Vist l’apartat IV de la Resolució d’1 d’abril de 1997, de l’Institut Nacional d’Estadística (BOE d’11 
d’abril), en el qual es dicten instruccions sobre identificació de les vies i numeració postal 
d’edificacions. 

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

1....---- Aprovar la modificació de la denominació del carrer Caiguts, anomenant-lo carrer Cal Viola. 

2.- Donar compte d’aquest acord a les diferents Àrees de l’Ajuntament, a Correus, a Sorea i als 
interessats. 

2.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 24/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 24/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 24/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 24/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR    

Número d’expedient: 24/2016  
Interessat: VILA MASSONS MARGARITA  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FetsFetsFetsFets    

En data 28 de gener de 2016, la Sra. MARGARITA VILA MASSONS, va sol·licitar llicència urbanística 
d’obres menors Exp. núm. 24/2016  per la REFORMA DE LOCAL SITUAT AL C/ VILAMAR, 35 DE 
CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 16 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici deperjudici deperjudici deperjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions l de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions l de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions l de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terred’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terred’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terred’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys nys nys nys 
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, de l’Ajuntament de Calafell, de l’Ajuntament de Calafell, de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 17 de febrer de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
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municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de 
construcció o d’enderrocament d’obres.    

L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat 
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la 
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. 

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

6.6.6.6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa
d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8,  en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc.

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.
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8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la Sra M.  V. M. la llicència d'obres menors Exp. Núm.
24/2016  per la REFORMA DE LOCAL SITUAT AL C/ VILAMAR de Calafell,  subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 16 de 
febrer de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

� La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

� No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents.

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

� Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

� El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
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subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. PROPOSTA IMPOSICIÓ DE PRIMERA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE PROPOSTA IMPOSICIÓ DE PRIMERA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE PROPOSTA IMPOSICIÓ DE PRIMERA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE PROPOSTA IMPOSICIÓ DE PRIMERA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE 
D’EXECUCIÓ NÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE CALAFELLD’EXECUCIÓ NÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE CALAFELLD’EXECUCIÓ NÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE CALAFELLD’EXECUCIÓ NÚM. OE 126/15 AL C. PRIORAT, S/N DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    
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En data 26 de novembre de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest 
Ajuntament va ordenar a la propietat l’ordre d’execució per la neteja, desbrossat i manteniment de 
l’arbrat de la finca situada al c. Priorat, s/n de la Urb. Calafell Residencial 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 desembre de 2015 tractant-se 
d’una resolució ferma en via administrativa. 

El 18 de febrer de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe del qual es desprèn que no s’ha 
dut a terme la neteja interior i exterior ni el tancament exterior del solar en qüestió. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

Atès que en l’esmentat acord de JGL de 26 de novembre 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. 
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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 DOREMAR RESIDENCIAL, SL una primera multa coercitiva per la quantitat de 500€, 
liquidació adjunta aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de Junta de Govern Local de 26 
de novembre 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, DOREMAR RESIDENCIAL. 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 26 de novembre 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    DOREMAR RESIDENCIAL, 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. 
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4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 

2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. 2.6.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 8/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 8/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 8/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 8/2016 

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA    

EXPEDIENT: 8/2016  
TITULAR: DOMO CALAFELL SL 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AV. STA Mª DE MONTSERRAT, 25 

FetsFetsFetsFets    

Vista la instància presentada per DOMO CALAFELL SL, en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    133/2007133/2007133/2007133/2007, per a la CONSTRUCCIÓ DE 
PISCINA a l’AV. STA Mª MONTSERRAT, 25 de la urbanització Segur de Dalt de Calafell. 

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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

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

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

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

1.1.1.1. Estimar la sol·licitud feta per    DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL i procedir a la devolució de la fiança,
l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència
d'Obres núm.    133/2007133/2007133/2007133/2007

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

2.6.4. 2.6.4. 2.6.4. 2.6.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 7/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 7/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 7/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 7/2016 

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA    

EXPEDIENT: 7/2016  
TITULAR: DOMO CALAFELL SL 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A L'AV. STA Mª DE MONTSERRAT, 23 

FetsFetsFetsFets    
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Vista la instància presentada per DOMO CALAFELL SL, en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    130/2007130/2007130/2007130/2007, per a la CONSTRUCCIÓ DE 
PISCINA a l’AV. STA Mª DE MONTSERRAT, 23 de la urbanització Segur de Dalt de Calafell. 

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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

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

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

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

1.1.1.1. Estimar la sol·licitud feta per    DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL i procedir a la devolució de la fiança,
l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència
d'Obres núm.    130/2007130/2007130/2007130/2007

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

2.6.5. 2.6.5. 2.6.5. 2.6.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 6/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 6/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 6/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. NÚM. 6/2016 

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANIDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇAÇAÇAÇA    

EXPEDIENT: 6/2016  
TITULAR: DOMO CALAFELL SL 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AV. STA Mª DE MONTSERRAT, 21 DE 
SEGUR DE CALAFELL 

FetsFetsFetsFets    

Vista la instància presentada per DOMO CALAFELL SL, en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    131/2007131/2007131/2007131/2007, per a la CONSTRUCCIÓ DE 
PISCINA a l'Av. Sta Mª de Montserrat, 21 de la urbanització Segur de Dalt de Calafell.  

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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    
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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: 

1.1.1.1. Estimar la sol·licitud feta per    DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL i procedir a la devolució de la fiança,
l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència
d'Obres núm.    131/2007131/2007131/2007131/2007

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

2222....6666....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    3333////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 3/2016  
TITULAR: TZSCHENSCHER GEB KLEINAU, JOACHIM 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: GARATGE C/ RECTOR TRIADO, 6 I C/ REPOS, 15 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per T. G. K., J., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import 
de la qual és de    3333....555500000000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44441111////2222000011112222, per a la CONSTRUCCIÓ DE GARATGE al  C/ RECTOR 
TRIADO I C/ REPOS 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    TTTTZZZ   . GGGG.    KKKKLLL.,,,,    JJJJOOO.    i procedir a la devolució de la fiança, 
l'import de la qual és de    3333....555500000000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres núm.    44441111////2222000011112222

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 
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2.6.7. 2.6.7. 2.6.7. 2.6.7. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSSSS 

FetsFetsFetsFets    

Vistos els informes emesos per l’inspector d’obres del departament d’urbanisme, incorporats als 
seus respectius expedients administratius, pels que proposa tramitar el pertinent expedient d’ordre 
d'execució contra els propietaris dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es 
detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 

1. Per la neteja de la finca situada al c. Bolívia de Segur de Calafell, propietat del Sr. Fr. 
S. J. (exp. núm. OE 10/16).

2. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Montpaó de 
Calafell Park de Calafell, propietat del Sr. J. T. M. (exp. núm. OE 11/16).

3. Per la neteja del solar situat a l’avinguda Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Segur 
de Calafell, propietat de OBRES VILANOVA 3, SL (exp. núm. OE 12/16).

4. Per la neteja del solar situat al c. Cadaquès, de la urb. Segur de Dalt de Segur de Calafell, 
propietat de SOLE GIMENO, SL (exp. núm. OE 13/16).

5. Per la neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda i c. Cadaquès de Segur de Dalt de Segur 
de Calafell, propietat de GRUPO EMPRESARIAL BONAMAR, SL (exp. núm. OE 14/16).

6. Per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i el buidat i neteja del petit estany del jardí de la 
finca situada al c. Montsià de la Urb. Calafell Residencial de Calafell, propietat de C. L. P. 
(exp. núm. OE 15/16).

7. Per la neteja del solar situat al c. Cadaquès de la urb. Segur de Dalt de Segur de Calafell, 
propietat del Sr. J. D. M. R. (exp. núm. OE 16/16). 

Vistos els informes jurídics de l’Àrea d´Urbanisme, incorporats als seus respectius expedients 
administratius, en relació al tràmit dels expedients administratius de les ordres d’execució per la 
conservació i neteja dels solars. 

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

D’acord amb l’article 9 del Real Decreto Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la llei del sòl, a llei del sòl, el dret de propietat dels terrenys, les instal·lacions, construccions 
i edificacions, compren amb caràcter general, qualsevol que sigui la situació en que es trobin, els 
deures de dedicar-los a usos que siguin compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística i 
conservar-los en les condicions legals per servir de suport a l’esmentat ús, i en tot cas, en les de 
seguretat, salubritat, accessibilitat universal i ornat legalment exigibles.  

De conformitat amb el que disposa l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones propietàries de tota classe de 
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació 
establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. 
Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives 
d'habitabilitat dels habitatges. 

Atès que per al compliment d’aquestes obligacions, 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.  
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Atès els articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, a on es regula el procediment per dictar ordres d’execució. 

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

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

1.1.1.1.---- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la conservació i rehabilitació dels terrenys, construccions 
i instal·lacions que tot seguit es detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i 
rehabilitació: 

1. Per la neteja de la finca situada al c. Bolívia de Segur de Calafell, propietat del Sr. F. S. 
J. (exp. núm. OE 10/16).

2. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Montpaó de 
Calafell Park de Calafell, propietat del Sr. J. T. M. (exp. núm. OE 11/16).

3. Per la neteja del solar situat a l’avinguda Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Segur 
de Calafell, propietat de OBRES VILANOVA 3, SL (exp. núm. OE 12/16).

4. Per la neteja del solar situat al c. Cadaquès, de la urb. Segur de Dalt de Segur de Calafell, 
propietat de SOLE GIMENO, SL (exp. núm. OE 13/16).

5. Per la neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda i c. Cadaquès de Segur de Dalt de Segur 
de Calafell, propietat de GRUPO EMPRESARIAL BONAMAR, SL (exp. núm. OE 14/16).

6. Per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i el buidat i neteja del petit estany del jardí de la 
finca situada al c. Montsià de la Urb. Calafell Residencial de Calafell (exp. núm. OE 15/16).

7. Per la neteja del solar situat al c. Cadaquès de la urb. Segur de Dalt de Segur de Calafell, 
propietat del Sr. J. D. M. R. (exp. núm. OE 16/16). 

2.2.2.2.---- Notificar la present resolució als interessats i concedir deu (10) dies, a comptar de l’endemà de 
la notificació d’aquesta resolució, per que, si ho consideren, puguin examinar l’expedient 
administratiu en el nostre departament d’urbanisme, Plaça de la Constitució, 5, (de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores, telf. 977.69.90.09) i al·leguin el que creguin convenient en defensa dels 
seus drets i interessos. 

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

2.6.8. 2.6.8. 2.6.8. 2.6.8. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROPOSTA D'APROVACIÓ PROPOSTA D'APROVACIÓ PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRES MENORS EXP. NÚMS. 7/2016, 8/2016, LLICÈNCIES D'OBRES MENORS EXP. NÚMS. 7/2016, 8/2016, LLICÈNCIES D'OBRES MENORS EXP. NÚMS. 7/2016, 8/2016, LLICÈNCIES D'OBRES MENORS EXP. NÚMS. 7/2016, 8/2016, 
9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 28/20169/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 28/20169/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 28/20169/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 28/2016       

Fets Fets Fets Fets 

1. Vistes les instàncies que a continuació es relacionen en les que es sol·licita llicència
municipal d'obra menor a nom de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

- EXP. OM. 7/2016.EXP. OM. 7/2016.EXP. OM. 7/2016.EXP. OM. 7/2016.----    s/ ref. 150588TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 11 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Milà i Fontanals, s/n (GLP)
de Calafell.
---- EXP. OM. 8/2016.EXP. OM. 8/2016.EXP. OM. 8/2016.EXP. OM. 8/2016.----    s/ ref. 150571TRR SH, per a l’obertura de rasa de 32 x 0,4 m2 per
substituir actual subministrament de gas propà per gas natural i adaptació d'instal.lacions,
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d'acord amb el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les 
seves I.T.C complementàries, al c/ Bisbe Català, 7 (GLP) de Calafell. 
- EXP. OM. 9/2016.EXP. OM. 9/2016.EXP. OM. 9/2016.EXP. OM. 9/2016.----    s/ ref. 150545TRR SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 18 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Jesús, 25 (obra per c/ Bisbe
Català) de Calafell.
- EXP. OM. 10/2016.EXP. OM. 10/2016.EXP. OM. 10/2016.EXP. OM. 10/2016.----    s/ ref. 150572TRR SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 40 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Marinada, 8-10 de la
urbanització Mas Mel de Calafell.
- EXP. OM. 11/2016.EXP. OM. 11/2016.EXP. OM. 11/2016.EXP. OM. 11/2016.----    s/ ref. 150590TRC SH, per a l’obertura d’una cata sobre vorera i
calçada de 1 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Antoni Almazor, 5 (GLP) de
Segur de Calafell.
- EXP. OM. 12/2016.EXP. OM. 12/2016.EXP. OM. 12/2016.EXP. OM. 12/2016.----    s/ ref. 150595TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 5 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Joan Miró, 11 de Calafell.
---- EXP. OM. 13/2016.EXP. OM. 13/2016.EXP. OM. 13/2016.EXP. OM. 13/2016.---- s/ ref. 150594TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 6 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Andorra, 3 de Segur de
Calafell.
---- EEEEXP. OM. 14/2016.XP. OM. 14/2016.XP. OM. 14/2016.XP. OM. 14/2016.---- s/ ref. 150574TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 6 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Romania, 16 de Segur de
Calafell.
---- EXP. OM. 15/2016.EXP. OM. 15/2016.EXP. OM. 15/2016.EXP. OM. 15/2016.---- s/ ref. 150550TRR SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 50 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Amadeu Vives, 3 de la
urbanització Mas Romeu de Calafell.
---- EXP. OM. 16/2016.EXP. OM. 16/2016.EXP. OM. 16/2016.EXP. OM. 16/2016.---- s/ ref. 150575TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 6 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Bolívia, 8 de Segur de
Calafell.
---- EXP. OM. 28/2016.EXP. OM. 28/2016.EXP. OM. 28/2016.EXP. OM. 28/2016.---- s/ ref. 160019TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 3 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal a l’Av. França, 86 de Segur de
Calafell.

.Vist l'informe favorable emès per part de l'arquitecte tècnic municipal, el qual consta als 
expedients amb els següents condicionants: 

- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar aEls treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar aEls treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar aEls treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a
l’administració la finalització dels mateixos, prl’administració la finalització dels mateixos, prl’administració la finalització dels mateixos, prl’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat peresentant el certificat final d’obra, signat peresentant el certificat final d’obra, signat peresentant el certificat final d’obra, signat per
tècnic competent i visat si s’escau.tècnic competent i visat si s’escau.tècnic competent i visat si s’escau.tècnic competent i visat si s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de referEls vials i zones afectades per les obres hauran de referEls vials i zones afectades per les obres hauran de referEls vials i zones afectades per les obres hauran de refer----se en l’estat en què es trobavense en l’estat en què es trobavense en l’estat en què es trobavense en l’estat en què es trobaven

abanabanabanabans d’iniciars d’iniciars d’iniciars d’iniciar----se les obres.se les obres.se les obres.se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada deEl material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada deEl material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada deEl material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de

treball no hi quedin restes.treball no hi quedin restes.treball no hi quedin restes.treball no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cadaEn el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cadaEn el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cadaEn el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada

costat de la rasa obcostat de la rasa obcostat de la rasa obcostat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’enténerta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’enténerta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’enténerta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén
que els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.que els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.que els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.que els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats,Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats,Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats,Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats,
seran guardades durant l’obra i rseran guardades durant l’obra i rseran guardades durant l’obra i rseran guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures deeposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures deeposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures deeposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de
senyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en lasenyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en lasenyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en lasenyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la
seva totalitat pel peticionari de les obres.seva totalitat pel peticionari de les obres.seva totalitat pel peticionari de les obres.seva totalitat pel peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de leEn cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de leEn cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de leEn cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès nos voreres el seu estès nos voreres el seu estès nos voreres el seu estès no
interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Cal indicar que els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particularsCal indicar que els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particularsCal indicar que els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particularsCal indicar que els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars
afectatsafectatsafectatsafectats.
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- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativad’acord amb la normativad’acord amb la normativad’acord amb la normativa
vigent.vigent.vigent.vigent.

- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitatsEs disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitatsEs disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitatsEs disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats
corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectatscorresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectatscorresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectatscorresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats
per les obres.per les obres.per les obres.per les obres.

- Les rases es podran obrir en trams Les rases es podran obrir en trams Les rases es podran obrir en trams Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquestamàxims de 100 m., una vegada assolida aquestamàxims de 100 m., una vegada assolida aquestamàxims de 100 m., una vegada assolida aquesta
longitud caldrà taparlongitud caldrà taparlongitud caldrà taparlongitud caldrà tapar----les abans d’obrir els següents 100 m.les abans d’obrir els següents 100 m.les abans d’obrir els següents 100 m.les abans d’obrir els següents 100 m.

- Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats.Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats.Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats.Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·lumLes obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·lumLes obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·lumLes obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.inades.inades.inades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat iEs complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat iEs complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat iEs complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut a les obres de construcció.salut a les obres de construcció.salut a les obres de construcció.salut a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acordEls residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acordEls residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acordEls residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord

amb el que estableix la Llei 6/19amb el que estableix la Llei 6/19amb el que estableix la Llei 6/19amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint
també el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de latambé el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de latambé el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de latambé el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.construcció.construcció.construcció.

- Abans d’haver d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització
corresponent al departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

3. Vist l’informe favorable emès per part de l’Assessor Jurídic Municipal, el qual consta als
expedients.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

2. L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.

3. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

4. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no són d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.
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5. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini
de dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes
per la resta  d’obres.

6. D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

7. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

8. D’acord amb l’article 212 del Títol IX del POUM vigent “Terminis i caducitats de les
llicències” les obres de connexió a serveis a la via pública: tres mesos per a iniciar-les i sis
mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis establerts per la legislacó vigent.

9. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa
d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8,  en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc.

10. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

11. 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: 

1111....---- AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar llicència d'obra menor a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., subjecta a les 
condicions requerides per l'Enginyer Tècnic Municipal, adjunts a aquesta resolució, per un termini 
de tres mesos per a iniciar-les i sis mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis 
establerts per la legislacó vigent, següents: 

- EXP. OM. 7/2016.EXP. OM. 7/2016.EXP. OM. 7/2016.EXP. OM. 7/2016.----    s/ ref. 150588TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 11 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Milà i Fontanals, s/n (GLP)
de Calafell.

---- EXP. OM. 8/2016.EXP. OM. 8/2016.EXP. OM. 8/2016.EXP. OM. 8/2016.----    s/ ref. 150571TRR SH, per a l’obertura de rasa de 32 x 0,4 m2 per
substituir actual subministrament de gas propà per gas natural i adaptació d'instal.lacions,
d'acord amb el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les
seves I.T.C complementàries, al c/ Bisbe Català, 7 (GLP) de Calafell.
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- EXP. OM. 9/2016.EXP. OM. 9/2016.EXP. OM. 9/2016.EXP. OM. 9/2016.----    s/ ref. 150545TRR SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 18 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Jesús, 25 (obra per c/ Bisbe
Català) de Calafell.

- EXP. OM. 10/2016.EXP. OM. 10/2016.EXP. OM. 10/2016.EXP. OM. 10/2016.----    s/ ref. 150572TRR SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 40 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Marinada, 8-10 de la
urbanització Mas Mel de Calafell.

- EXP. OEXP. OEXP. OEXP. OM. 11/2016.M. 11/2016.M. 11/2016.M. 11/2016.----    s/ ref. 150590TRC SH, per a l’obertura d’una cata sobre vorera i
calçada de 1 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Antoni Almazor, 5 (GLP) de
Segur de Calafell.

- EXP. OM. 12/2016.EXP. OM. 12/2016.EXP. OM. 12/2016.EXP. OM. 12/2016.----    s/ ref. 150595TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 5 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Joan Miró, 11 de Calafell.

---- EXP. OM. 13/2016.EXP. OM. 13/2016.EXP. OM. 13/2016.EXP. OM. 13/2016.---- s/ ref. 150594TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 6 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Andorra, 3 de Segur de
Calafell.

---- EXP. OM. 14/2016.EXP. OM. 14/2016.EXP. OM. 14/2016.EXP. OM. 14/2016.---- s/ ref. 150574TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 6 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Romania, 16 de Segur de
Calafell.

---- EXP. OM. 15/2016.EXP. OM. 15/2016.EXP. OM. 15/2016.EXP. OM. 15/2016.---- s/ ref. 150550TRR SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 50 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Amadeu Vives, 3 de la
urbanització Mas Romeu de Calafell.

---- EXP. OM. 16/2016.EXP. OM. 16/2016.EXP. OM. 16/2016.EXP. OM. 16/2016.---- s/ ref. 150575TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 6 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal al c/ Bolívia, 8 de Segur de
Calafell.

---- EXP. OM. 28/2016.EXP. OM. 28/2016.EXP. OM. 28/2016.EXP. OM. 28/2016.---- s/ ref. 160019TRC SH, per a l’obertura d’una rasa sobre vorera i
calçada de 3 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal a l’Av. França, 86 de Segur de
Calafell.

I a les següents condicions generals: 

� La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

� No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents.

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.
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b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

� Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

� El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

�

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 
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Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest i 30 d’agost. Durant aquest i 30 d’agost. Durant aquest i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 
Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2.2.2.2. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions,
etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i liquidar la taxa d’ocupació de la
via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2222....6666....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    3333////2222000011116666 

Expedient: 3/2016  
Titular: J. B. LL.
Emplaçament: CR BRUC 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 23/01/2016 el Sr. J. B. LL., sol·licita la concessió d’una llicència urbanística 
d’obra major per realitzar les obres consistents en la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/BRUC DE 
LA URBANITZACIÓ BELLAMAR DE CALAFELL, amb la referència cadastral núm. 
1012612CF8611S0001EB.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic Sr. 
A. B. M., visat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics, el dia 20/01/2016, amb núm. AUC634, i 
l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. A. B. M. 

2222.... En data 17 de febrer de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en 
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

EEEEllll    ddddeeeessssgggguuuuààààssss    ddddeeee    llllaaaa    ppppiiiisssscccciiiinnnnaaaa    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    ccccoooonnnnnnnneeeeccccttttaaaarrrr    aaaa    llllaaaa    xxxxaaaarrrrxxxxaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    ccccllllaaaavvvveeeegggguuuueeeerrrraaaammmm....    

3333.... En data 18 de febrer de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1111.... D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).
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2.2.2.2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

3.3.3.3. D’acord amb l’article 5 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

4.4.4.4. D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística de Calafell (POUM) (DOGC Núm. 5990, de 24-10-
2011)

5.5.5.5. D’acord amb les següents condicions per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per acord
de Ple de 15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels acords de
Ple de 30 de juny de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008 (BOP
Tarragona núm. 272, 24-11-2008):

1.1.1.1.---- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
2.2.2.2.---- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb 
subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense 
haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa. 
3.3.3.3.---- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions 
pertinents, i fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les 
obres executades en contradicció amb el projecte autoritzat. 
4.4.4.4.---- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i 
sempre sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a 
què haurà de subjectar-se l’edificació. 
5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del 
POUM de Calafell). 
6.6.6.6.---- Queda també prohibit: 

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies 
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre la 
coberta de l’edifici. 
b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública 
sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin 

obstacle per al trànsit. 
d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents 

d’enderrocament. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca 
de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran 
d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones 
que circulin per la via pública. 
9.9.9.9.---- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una 
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 
metres. No es passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada 
d’aquesta sigui inferior a 1 metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part 
interior. En època estiuenca, serà d’aplicació el condicionant 15è. 
10.10.10.10.---- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als 
Serveis Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del 
replanteig. 
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11.11.11.11.---- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon 
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal 
de perill. 
12.12.12.12.---- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal 
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es 
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 
13.13.13.13.---- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la 
via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta 
caiguda de materials. 
14.14.14.14.---- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una 
closa provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a 
l’obra. 

15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    
Art. 1. Àmbit d'aplicació.  

1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, 
encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc. 
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc). 
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C-31, a Segur de Calafell i nucli 
urbà de Calafell (poble). 

1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès 
entre el dia 1 i 10 de setembre: 
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, 
ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de 
pals aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels 
treballs propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 
No seran autoritzades les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-
torre.  
Únicament seran permeses les obres majors que es realitzin a l’interior dels edificis 
que per la manipulació de materials o per la utilització de maquinària no 
produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites en 
el paràgraf anterior).  
En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la producció de 
molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. 
Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de 
dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal. 
1.- Període comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agost.  
Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les 
companyies subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les 
xarxes existents. 
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Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. 
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de l'obra, 
emmagatzematge de materials i neteja. 

1.- Si es tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar 
una tanca de protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.  
2.- La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon 
aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 
3.- La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 
4.-    A la zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial 
protecció regulades al condicionat propi. 

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la 
Generalitat, havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera 
ocupació (avui, règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les 
quals no es podrà procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera 
utilització i ocupació haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart 
de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, 
en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb 
suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del 
corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió 
de la llicència i el seu número d’expedient. 
21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o 
la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment 
queda obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes 
que s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia 
edificació. La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres 
respecte la sortida de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina 
haurà d’enlairar-se 1,5 metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 
metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló 
o altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de 
trasplantar a càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per 
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l’Ajuntament. Les tasques de transplantament seran executades per l’empresa municipal 
concessionària del servei de manteniment d’espais verds.      

6.6.6.6. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme el titular haurà d’abonar la taxa
corresponent per la concessió de la llicència urbanística i constituir una fiança amb la finalitat de
garantir el compliment de les obligacions derivades de la mateixa llicència i, en especial, al reposició
dels elements d’ús i servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals que
eventualment quedin afectats per l’execució de les obres.

7.7.7.7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques, patents, al
titular de la llicència haurà d’abonar la taxa corresponent per el lliurament de la placa identificativa
de la llicència d’obres.

8.8.8.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
la realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular
de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les
comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i
de les liquidacions complementàries que procedeixin.

9.9.9.9. 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. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. J. B. LL. llicència 
urbanística d’obra major per la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ BRUC DE LA 
URBANITZACIÓ BELLAMAR DE CALAFELL, d’acord amb el projecte tècnic.

2. L’esmentada llicència queda subjecte a les condicions particulars de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal i a les condicions generals transcrites a la part expositiva.

3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini 
de tres anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística 
ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es tracti. També cal 
advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat i per la paralització durant les 
dues terceres parts del termini concedit per al seu acabament.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU.

5. Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres. 
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- Pagar l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat
encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les
liquidacions complementàries que procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de 750
euros.

6.6.6.6. Notificar aquesta resolució a la/es part/s interessada/es

7.7.7.7. Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució de concessió de la llicència
urbanística, 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. 

2222....6666....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    
DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    99999999////11115555    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    SSSSTTTTAAAA....    MMMMAAAARRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 26 de novembre de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest 
Ajuntament va ordenar a la propietat l’ordre d’execució per la neteja interior i exterior i el 
tancament exterior de la finca situada a l’av. Santa Maria de Montserrat de la Urb. Segur de 
Dalt 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 11 de desembre de 2015 tractant-se 
d’una resolució ferma en via administrativa. 

El 8 de febrer de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe del qual es desprèn que no s’ha dut 
a terme la neteja interior i exterior ni el tancament exterior del solar en qüestió. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 

Atès que en l’esmentat acord de JGL de 26 de novembre 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. 
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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 UNNIM SAU una primera multa coercitiva per la quantitat de 500€, liquidació adjunta 
aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de Junta de Govern Local de 26 de novembre de 
2015. 
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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, UNNIM SAU, 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 26 de novembre 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    UNNIM SAU 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. 

2222....6666....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    5555////11116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 5/2016  
TITULAR: I. P. T.  
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE C/ DE LA BARCA

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per P. T. I., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    7777....555500000000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    11113333////2222000011114444, per a la construcció de REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'HABITATGE al  c/ de la Barca, núm de Calafell Platja. 

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    
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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    P. T. IIII.  i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    7777....555500000000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
11113333////2222000011114444

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal.
2222....6666....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVV....    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    2222////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 2/2016  
TITULAR: R. E. V. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA C/ CAN PAPIOL DE SEGUR DE 
CALAFELL 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per R. E. V., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    777755550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44447777////2222000011115555, per a la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA al  c/ Can Papiol 
de la urbanització Segur de Dalt de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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    RRR.. E.V. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual és 
de    777755550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    44447777////2222000011115555

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

2.6.13. 2.6.13. 2.6.13. 2.6.13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 4/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 4/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 4/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 4/2016 
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IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 4/2016  
TITULAR: DOMO CALAFELL SL 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: 4 HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS I GARATGES A L'AV. STA 
Mª DE MONTSERRAT  I TORRE DELS ESCIPIONS

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per DOMO CALAFELL SL, en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l'import de la qual és de    2222....888899994444,,,,11111111€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    333377779999////2222000000005555, per a la CONSTRUCCIÓ DE 4 
HABITATGES UNIF. I GARATGE a l’Av. de Santa Mª de Montserrat,  Av. Torre dels Escipions,  de 
la urbanització Segur de Dalt de Calafell.  

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1.1.1.1. Estimar la sol·licitud feta per    DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL i procedir a la devolució de la fiança,
l'import de la qual és de    2.894,11€ 2.894,11€ 2.894,11€ 2.894,11€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència
d'Obres núm.    379/2005379/2005379/2005379/2005

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

2222....6666....11114444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    9999////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 9/2016  
TITULAR: DOMO CALAFELL SL 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AV. TORRE DELS ESCIPIONS

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per DOMO CALAFELL SL, en la que es sol·licita la devolució de la 
fiança l'import de la qual és de    111111117777€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
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corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    111133334444////2222000000007777, per a la CONSTRUCCIÓ DE 
PISCINA a l’AV. TORRE DELS ESCIPIONS de la urbanització Segur de Dalt de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1.1.1.1. Estimar la sol·licitud feta per    DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL DOMO CALAFELL SL i procedir a la devolució de la fiança,
l'import de la qual és de    117€ 117€ 117€ 117€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència
d'Obres núm.    134/2007.134/2007.134/2007.134/2007.

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

2.7. TURISME I VIA PÚBLICA 2.7. TURISME I VIA PÚBLICA 2.7. TURISME I VIA PÚBLICA 2.7. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000269 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000269 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000269 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000269 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I D’INCOACIO I D’INCOACIO I D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 06 de febrer de 2016 a les 23.55 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. S. J. F. 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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir alcohol en via 
pública y portar botella de vidrio en inmediaciones de la rua de carnaval de Calafell. Material 
intervingut: Una botella de ron Negrita. Observacions: El denunciado portaba la botella de ron 
en las proximidades de la celebración del carnaval de Calafell y los agentes observaron el 
consumo de bebidas alcohólicas en vía publica. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa 
que sería denunciado y se realiza la presente acta en dependencias policiales por motivos operativos 
carnaval.”.

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 
articles "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. 
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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. S. J. F., domiciliats al carrer Manuel Soler , de Calafell 
(codi postal 43820, 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:    



54 

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000269, 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. 

2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO ’APROVACIO D’INCOACIO ’APROVACIO D’INCOACIO ’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets: 

1. En l'acta emesa el 21 de gener de 2016 per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que l’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL amb CIF B-60843729
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta
“Establiment: Club Brigitte. Lloc Publicitat: Mossèn Jaume Soler i altres llocs del municipi. Als llocs
indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada als fanals del carrers anomenats, segons ordenances
municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 37, 39, 46, 47 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: 



55 

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

2. S’incompleix els articles “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 plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 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. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per
a la col·locació de publicitat. Article 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 47.1. … 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. 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” 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 l’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL amb CIF B-60843729
per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 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.
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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 l’empresa Dos Mas Tres Cinco, 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.

2.7.3. 2.7.3. 2.7.3. 2.7.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716000290 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000290 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000290 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000290 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 06 de febrer de 2016 a les 23.43 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. D. D. 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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir de bebidas 
alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio en inmediaciones del carnaval de Calafell. 
Material intervingut: Una botella de ron Negrita. Observacions: Los agentes observan la 
infracción referenciada. Incidència: Se identifica al infractor, se le comunica que sería denunciado 
y se realiza la presente acta en dependencias policiales por motivos operativos de Carnaval.”.

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 de 
l’article "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    



57 

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. J. D. D., domiciliats al carrer Dalt, de La Granada (codi 
postal 08792), 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. 4303716000290, 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 



58 

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. 

2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. EXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I ’APROVACIO D’INCOACIO I ’APROVACIO D’INCOACIO I ’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 07 de febrer de 2016 a les 00.30 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. A. B. G. 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: “al carrer Sant Pere 46. Realizar consumo de bebidas 
alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio. Material intervingut: Una botella de ron 
Negrita. Observacions: El denunciado portaba la botella de ron en las proximidades de la 
celebración del Carnaval de Calafell y los agentes observan como consume de la botella 
referenciada. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa que sería denunciado y se realiza la 
presente acta en dependencias policiales por motivos operativos de Carnaval..”.

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 de 
l’article "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. 
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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. A. B. G., domiciliats al carrer General Prim de 
Vilafranca del Penedès (codi postal 08720), 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. 4303716000286, 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 



60 

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. 

2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716000291 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000291 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000291 RELATIU A LEXPEDIENT NUMERO 4303716000291 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I ’APROVACIO D’INCOACIO I ’APROVACIO D’INCOACIO I ’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 07 de febrer de 2016 a les 00.15 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. M. L. C. 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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir de 
bebidas alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio en inmediaciones de la rua 
de carnaval de Calafell. Material intervingut: Una botella de ron. Observacions: Los agentes 
observan la infracción, como el Sr. Marc consumía bebidas alcohólicas y portaba la botella de vidrio 
en las inmediaciones de la rua.  Incidència: Se identifica al infractor, se le informa que sería 
denunciado y se realiza la presente acta en dependencias policiales por motivos operativos 
Carnaval.”.

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. 



61 

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. L. C., domiciliats al carrer Barcelona número 64-B, de 
Rubí (codi postal 08191), 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. 4303716000291, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€.. 
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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. 

2.7.6. 2.7.6. 2.7.6. 2.7.6. EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 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 21 de gener de 2016 per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que l’empresa Associació Cultural d’Expressió Corporal amb CIF
G-65904666 podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció de l'acta
“Establiment: escola de ball Dancing Cunit. Lloc Publicitat: passeig marítim Sant Joan de Déu i
altres llocs del municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada als fanals del carrers
anomenats, segons ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via
pública.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 37, 39, 46, 47 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:    
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1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb
nomenament d'instructor i secretari.

2. S’incompleix els articles    “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 l’empresa Associació Cultural d’Expressió Corporal amb
CIF G-65904666 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
els articles 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.
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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 l’empresa Associació Cultural d’Expressió Corporal, 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.

2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT DE LES DEPENDÈNCIES TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT DE LES DEPENDÈNCIES TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT DE LES DEPENDÈNCIES TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT DE LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS CARRER MUNICIPALS CARRER MUNICIPALS CARRER MUNICIPALS CARRER ST. PERE, PER A L'ANY 2016.ST. PERE, PER A L'ANY 2016.ST. PERE, PER A L'ANY 2016.ST. PERE, PER A L'ANY 2016.       

Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient: Proposta per poder realitzar l’activitat de promoció i dinamització 
turística i comercial en la zona de la Plaça davant de les dependències municipals carrer Sant Pere, 
per a l’any 2016.    

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada per la Sra. M. C. V. C., per la instal·lació d’una parada al 
mercat d’artesans, amb l’activitat de venda d’articles especialment identificats com 
“brocanters, artesans i pintors” en la zona de la plaça  davant de les dependències municipals 
del carrer Sant Pere.

2. Que es considera una bona proposta per l’activitat del nostre municipi tenint en compte que és 
una promoció i dinamització turística i comercial i que s’està portant a terme en diferents 
municipis turístics.

3. Que s’estableixen normes per a la regulació de les parades estacionals, taulells, i similars del 
Mercat d’Estiu i ocasionalment a l'hivern, gestionat pel departament de Via Pública i amb 
activitats de venda d’articles especialment identificats com “BROCANTERS,  ARTESANS I 
PINTORS” que es col·locaran a la plaça davant de les dependències municipals del carrer Sant 
Pere.

4. Del punt de vista municipal, l'interès de la col·locació de parades, tendals i taulells a la via 
pública és evitar, en la mesura del que és raonablement possible, que aquests establiments 
temporals introdueixin conflictes i dificultats per l’ocupació de la via pública o per les seves 
activitats.

5. Constitueix l’objecte de la present normativa el procediment per a l’atorgament de llicències 
d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables 
destinades a la venda d’articles. 
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6. Documentació que es presenta:
a) Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant titular.
b) Una descripció o memòria indicant el tipus de producte o servei que s’ofereix.
c) Un mínim de dues fotografies del producte o servei que presten.
d) Fotocòpia document acreditatiu Associació i NIF.
e) Autònoms o/ document de pensió, o autònoms amb manteniment del negoci sempre que

no treballi en ell.
f) Declaració jurada de no superar el salari mínim interprofessional.
g) Assegurança Responsabilitat Civil

7. En relació al que s’exposa aquest es condiciona als compliments dels següents articles:

a) El tipus i estètica de les Carpes seran blanques, taulells i altres i el mantell serà de color
grana.

b) Els articles de venda estaran relacionats amb el col·lectiu de Brocanters, material Artesà i
pintors.

c) La tipologia de mercaderies acceptables. En tot cas, queda prohibida la venda o prestació
de serveis que estiguin prohibits per llei, normatives específiques sectorials o que atemptin
als bons costums.

d) Les dimensions de les parades seran com màxim de 3 metres de façana, depenent de
l’estructuració organitzativa a càrrec de l’Ajuntament amb cooperació del Sr. Albert
Soriano con Coordinador entre Ajuntament i paradísies. En cap cas, es podrà sobrepassar
la superfície delimitada pel tendal, ni tan sols el voladís ni els puntals que delimiten la
superfície.

e) No es podrà instal·lar cap mena de para-sol.
f) Es farà efectiva la Taxa de l’ordenança fiscal 2.2.7 apartat 3.5.1 i 3.5.2.
g) Es podrà fraccionar el pagament el 50% abans de Setmana Santa i la resta a  la data final

de termini que serà el 15 de juliol.
h) Per poder accedir a un lloc serà necessari no tenir pendent cap rebut.
i) No es podrà sota cap concepte posar vehicles sobre la plaça, amb l’advertiment de perdre

la llicència sense opció de cap reclamació.
j) Tindran preferència a les places els que  l’any anterior varen participar.
k) Les parades seran numerades i hauran de respectar el lloc assignat.
l) Cada parada podrà disposar d’enllumenat, no sobrepassant els 100w per parada, i sempre

amb bombetes de baix consum (3 llums).
m) L’ajuntament podrà disposar de les places que, els dies de mercat, no siguin ocupades pels

titulars, previ abonament de la taxa corresponent per ocupació de la via pública.
n) En motiu de qualsevol acte organitzat per l’ajuntament, en què coincideixin les dades,

l’Agrupació d’Artesans, Brocanters i Pintors en aquest cas seran ubicades a la plaça Alcalde
Romeu. Aquestes modificacions no comportaran cap indemnització.

o) La llicència serà personal e intransferible, en tot cas es presentarà la baixa al departament
de Via Pública i sol·licitar la nova alta.

p) La baixa anticipada no dóna dret a devolució d’ingrés.
q) Queda prohibida la venda de qualsevol article alimentari.
r) Queda prohibit fumar qualsevol producte estupefaent així com situacions d’embriaguesa,

inclòs amb l’expulsió
s) Es prohibeix portar animals i deixar-los per la plaça, amb la possible pèrdua del lloc que

ocupa.
t) Es prohibeix la venda de productes falsificats.
u) En cap cas s’autoritzarà més d’un lloc per persona, sigui física o jurídica.
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v) Els beneficiaris de les llicències de venda estan obligats a complir les instruccions
organitzatives i de funcionament que els indiqui el personal autoritzat. Està totalment
prohibida l’explotació per persones alienes a l’autorització.

w) L’adjudicatari haurà de respectar l’objecte de la llicència, de forma que podrà vendre
únicament els productes pels quals hagi estat autoritzat.

x) El titular de la llicència serà responsable de mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la
seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

y) En cas que es produeixin danys als elements de la via pública, s’hauran de reposar els
elements afectats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis tècnics
corresponents.

z) Un cop extingida la llicència, el seu titular té l’obligació de cessar en l’ús o l’ocupació
autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l’espai públic afectat.

aa) Els titulars hauran de tenir sempre a la parada, l’autorització de la Llicència d’Ocupació de 
la Via Pública.  

bb) L’Ajuntament es reserva el dret de revocar l’autorització, si es comprova que els articles i/o 
productes no són els autoritzats i/o assimilables, o per qualsevol incompliment dels articles 
d’aquest Acord, i en cap cas, això donarà dret al reintegrament de la taxa i/o 
indemnitzacions.  

cc) Qualsevol incident, baralla o alteració de l’ordre, podrà donar lloc a la revocació immediata
de l’autorització, i en cap cas, l’interessat tindrà dret al reintegrament de la taxa o a
indemnització.

dd) No es podrà fer ús d’aparells reproductors de música o similars. L'incompliment es traduirà
amb la revocació del permís.

ee) Estarà totalment prohibida la venda i consumició de begudes alcohòliques, o combinats, 
batuts o altres, amb presència d’alcohol. L'incompliment comportarà la revocació del 
permís.  

9. La localització d’aquest mercat serà a la plaça  davant de les dependències municipals del
carrer Sant Pere de Calafell, i la durada del Mercat serà la següent:

a) Mercat d’Estiu durant els mesos de juny a agost tots els dissabtes de 16.00 hores a 24.00
hores, el mes de setembre de 10.00h a 20.00 hores.

b) Durant els mesos de gener a maig i d'octubre a desembre, cada tercer dissabte de mes de
10.00 hores a 20.00 hores.

c) Del 25 al 27 de març, del 13 al 15 d’agost i del 3 al 8 de desembre de 10.00 hores a 20.00
hores.

d) Nadal 22 al 24 de desembre i del 3 a 5 de gener Reis de 10.00 hores a 20.00 hores.
e) S’ubicaran fins a 20 parades depenent de les mides sense que es superi aquest límit, a la

zona de la plaça  davant de les dependències municipals carrer Sant Pere de la Platja de
Calafell. 

f) Aquests horaris es podran modificar prèvia sol·licitud i mitjançant acord, segons
necessitats.

g) En finalitzar la jornada, s’haurà de procedir al desmuntatge, deixant l’espai lliure, recollit i
diàfan.

10. La llicència concedida es pot extingir per les següents causes:

a) Per manca de pagament de les taxes establertes.
b) Per transcurs del termini de vigència.
c) Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
d) Per renúncia del titular.
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e) Per revocació de la llicència per incompliment de les normatives establertes en aquest
decret.

f) Per resolució judicial.
g) Per mutu acord.

11. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar inspeccions oportunes i establir les
modificacions pel que fa a la ubicació que aconselli l'interès públic com conseqüència de
qualsevol activitat programada a la plaça per part de l’Administració havent de ser
reinstal·lats en un altre lloc.

12. Els dies de celebració del Mercat d'Estocs podran participar tots els artesans empadronats o
amb negoci a Calafell, tenint prioritat al lloc/ubicació els que participen i paguen
anualment el seu lloc en el mercat d'artesans, s’organitzarà conjuntament Via Publica amb
el departament de Comerç.

13. Així mateix els dies de celebració del Mercat del Mar i/o altres, tots els artesans que hagin
complert els requisits, podran ubicar-se en el lloc assignat en el mercat de brocanters,
artesans i pintors, i s’organitzarà conjuntament Via Publica amb el departament que
gestioni aquest acte.

14. Les parades interessades en la renovació de la llicència pel proper any, hauran de presentar
la sol·licitud  abans del 30 de novembre de l’any en curs. En cas contrari aquesta llicència
no serà renovada, la sol·licitud presentada dins el termini no compta com autorització, pel
que caldrà autorització expressa.

15. L’Ajuntament de Calafell es reserva el dret de la concessió de llicències per l’organització
d’aquest esdeveniment.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

1. Compliment ordenança Fiscal, Ordenança municipal i Reglament General de Recaptació.

2. 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.

3. 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.... Autoritzar a la Sra. M. C. V. C., per la instal·lació d’una parada al mercat
d’artesans, amb l’activitat de venda d’articles especialment identificats com:
“BROCANTERS,  ARTESANS I PINTORS” que està ubicat a la plaça de davant de les
dependències municipals del c/ Sant Pere de la Platja de Calafell, respectant la numeració
del lloc assignat.

2.2.2.2. L’Autorització queda condicionada al compliment dels requisits i normes que  consten en
aquest Acord.
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3.3.3.3. Donar compte d’aquest acord als interessats, departament de Policia i departament de Comerç
i Turisme.

2222....7777....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDDEEEE    MMMMAAAATTTTRRRRÍÍÍÍCCCCUUUULLLLAAAA    RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA    DDDD’’’’EEEESSSSTTTTAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    PPPPEEEERRRR    AAAA    MMMMIIIINNNNUUUUSSSSVVVVÀÀÀÀLLLLIIIIDDDDSSSS    
CCCC.... DDDDAAAAVVVVIIIIDDDD    DDDDEEEE    MMMMAAAASSSS,,,,    44441111----44443333

FFFFeeeettttssss    
1.- Vista la instància presentada per la Sra. M. A. S. O., en representació de R. F. F. i amb 
domicili a Segur de Calafell, c. Davis de Mas,, on sol·licita canvi de matrícula de la senyalització 
horitzontal pel reservat d’ estacionament del seu vehicle matrícula 6686-BDK, per canvi de vehicle 
amb matrícula 9421-xxx. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.-Que segons resolució de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social), de 
conformitat amb el que estableix l'art. 1r. de l'Ordre de 15 de novembre de 1982, en relació amb el 
Decret 22/84 de 31 de gener, es concedeix la condició legal de disminució. 

2..Que, segons Decret de la Generalitat de Catalunya, núm. 204/99 de 27 de juliol, es concedeix 
targeta individual d'aparcament per a persones amb disminució. 

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

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. 

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.- Autoritzar el canvi de matrícula de la senyalització horitzontal del lloc d’estacionament reservat 
pel vehicle matrícula 6686-xxx al nou amb matrícula 9421-xxx, al carrer   David de Ma. Aquesta 
plaça es renovarà anualment, adjuntant la documentació actualitzada del vehicle al 
departament de Via Pública d'aquest Ajuntament. 

2.- Es donarà compte d'aquesta resolució a la part interessada, així com a la Policia Local, i a la 
Brigada per tal que es procedeixi a la senyalització de la reserva  d'espai autoritzat. 

2222....7777....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    ––––    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    
RRRROOOOMMMMAAAANNNNIIIIAAAA,,,.    

FFFFeeeettttssss    
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1. El 18 de febrer de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número
2016/6004, instància presentada per la senyora R. B. V., mitjançant la qual  sol·licita la baixa de 
llicència municipal contra gual, front a la porta del garatge situat al carrer Romania.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

3.- 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. 

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

5.- 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) 

6.- 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....-    ....---- Estimar la sol·licitud presentada  per la  senyora R. B. V., mitjançant la qual  sol·licita la baixa 
de llicència municipal contra gual, corresponent a la placa 939 front a la porta del garatge situat 
al carrer Romania. Haurà de retirar la placa i tornar al departament de Via Pública. 

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

2222....7777....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCÍÍÍÍÓÓÓÓ    AAAACCCCOOOORRRRDDDD    PPPPEEEERRRR    EEEERRRRRRRROOOORRRR    MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLL 

El 30 de desembre de 2015 mitjançant Junta de Govern es va acordar el Pla de manteniment 
preventiu dels equips de sistemes de control d’accés de vehicles instal·lats al municipi de Calafell. 

Que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenar en qualsevol 
moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que disposa l'article 105.2 de la 
vigent Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú (LRJPA). 
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Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut del 
document,  on consta: 

            “ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.    
Hi haurà a disposició de l’Ajuntament de Castelldefels un servei permanent d’atenció telefònica de 
24h els 365 dies de l’any...” 

Ha de constar: 

“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.“ 4.Servei d’atenció permanent 24 hores.    
Hi haurà a disposició de l’Ajuntament de Calafell un servei permanent d’atenció telefònica de 24h 
els 365 dies de l’any...” 

En virtut del decret de delegació de l’alcaldia núm. 2688/11 de 1 de juliol i modificat pel decret de 
l’alcaldia 2703/11 de 5 de juliol, aquesta competència fou delegada a favor del Regidor-Delegat de 
l’Àrea del Departament de Via Pública d’aquest Ajuntament, essent per tant aquest últim l’òrgan 
competent per a la imposició de la sanció corresponent. 

La regidoria de VIA PÚBLICA proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 

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: 

La regidoria de VIA PÚBLICA proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 

1.1.1.1.---- Rectificar l’error material d'acord amb el que estableix l'art. 105.2 de la LRPJA,  sent  “ 4.Servei “ 4.Servei “ 4.Servei “ 4.Servei 
d’atenció permanent 24 hores.d’atenció permanent 24 hores.d’atenció permanent 24 hores.d’atenció permanent 24 hores.    
Hi haurà a disposició de l’Ajuntament de Calafell un servei permanent d’atenció telefònica de 24h 
els 365 dies de l’any...”, segons detall de la part expositiva. 

2.2.2.2.---- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al departament de Serveis Econòmics i 
Contractació. 

2.7.11. 2.7.11. 2.7.11. 2.7.11. EXPEDIENT NUMERO 4303715002188 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002188 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002188 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002188 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002188 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 11 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303715002188 que s'ha incoat a l’Assemblea de Joves Calafell-Cunit, en compliment de la
proposta de Resolució d'aquesta Regidoria el 21 de gener de 2016, per la presumpta comissió
d’una infracció en matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i
reglamentaris aplicables.
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3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 19 de novembre de 2015 el plec
de càrrecs, a traves del qual s'imputava a  l’Assemblea de Joves Calafell-Cunit, en qualitat de
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via públcia, tipificada en els
articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics,
consistent en "Establiment: L’Ateneu carrer Monturiol 40. Lloc Publicitat: Mossèn Jaume Soler,
plaça Estació, parades del bus urbà i altres llocs del municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de
l’activitat indicada, està enganxada amb pegament en llocs de mobiliari urbà, segons les
ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública", perquè va
protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, i que va presentar escrit
d'al·legacions i proposició de prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 11 de gener de 2016 va ser declarada ferma el 21
de gener de 2016  pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament als interessats i que no s'hi ha presentat
cap al·legació.

7. 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'expressat 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".

Fonaments de Dret: 

1. L’Assemblea de Joves Calafell-Cunit és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius
d’una infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 72,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

4. Vist el 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.

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

1.- IMPOSAR a l’Assemblea de Joves Calafell-Cunit amb NIF G-43942739, una sanció de 72,00.-€ 
com autor d’una infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’Assemblea de Joves Calafell-Cunit per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

2.7.12. 2.7.12. 2.7.12. 2.7.12. EXPEDIENT NUMERO 4303716000270 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000270 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000270 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000270 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 07 de febrer de 2016 a les 00.20 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. I. G. R. 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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir bebidas alcohólicas 
en via pública y portar botella de vidrio en inmediaciones de la rua de carnaval de Calafell. 
Material intervingut: Una botella de vodka Absolut. Observacions: El denunciado portaba la 
botella de vodka en las proximidades de la celebración del carnaval de Calafell y los agentes 
observan como consumía de bebidas alcohólicas. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa 
que sería denunciado y se realiza la presente acta en dependencias policiales por motivos operativos 
carnaval.”.

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.
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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. I. G. R., domiciliats a l’avinguda Joaquim Mir de Cunit 
(codi postal 43881), 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. 4303716000270, 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». 
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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. 

2.7.13. 2.7.13. 2.7.13. 2.7.13. EXPEDIENT NUMERO 4303715002258 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002258 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002258 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002258 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 07 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303715002258 que s'ha incoat a l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L., en compliment de la
proposta de Resolució d'aquesta Regidoria el 21 de gener de 2016, per la presumpta comissió
d’una infracció en matèria de via pública.

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

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 03 de desembre de 2015 el plec
de càrrecs, a traves del qual s'imputava a l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L., en qualitat de
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els
articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics,
consistent en “Lloc publicitat: Mossèn Jaume Soler, plaça mercat municipal, i altres llocs del
municipi. Establiment: Charlotte. Fets: Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada,
segons ordenances municipals, no és pot fer aquets tipus de publicitat a  la via pública.”, perquè va
protagonitzar els fets.

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

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 07 de gener de 2016 va ser declarada ferma el 21
de gener de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.
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6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat i que no s'hi ha presentat
cap al·legació.

7. 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'expressat 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".

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

1. L’empresa Conde Suarez Inversiones S.L. és l'autor dels fets anteriorment descrits són
constitutius d’una infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal
convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 72,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

4. Vist el 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.

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

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

1.- IMPOSAR a l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L. amb NIF B-55506984, una sanció de 
72,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que disposen els als articles 37, 39, 46 i 47 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L. per tal que ingressi a Catalunya Caixa 
Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; 
i tot això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 
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2.7.14. 2.7.14. 2.7.14. 2.7.14. EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 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 16 de febrer de 2016 hora 11.20 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. R. S. Ll. com responsable solidari de R. S. C. 
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “Zona 
boscosa adjacent al c/ Jaume Pallarès. Especificació dels fets presumiblement infringits: Realitzar 
pintades tipus grafitis a la via pública. Material intervingut: 4 sprays de pintura: 1 de color negre, 
altre de color verd, altre blanc i l’última de color gris. Observacions: Que al ser menor el 
denunciat els agents realitzen entrega pel menor a la seva mare mitjançant A35PL. Que el realitzar 
intervingut (4 pots de Spray) es fa entrega la mare del denunciat. Incidència: realitzant patrullatge 
a peu en prevenció de la comissió de delictes i el consum de substancies a les mediacions del 
institut Camí de Mar de Calafell, la patrulla observa al denunciat realitzant una pintada tipus 
grafiti a la fachada posterior d’una casa”.

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 65 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    ““““65    (Danys al béns situats en espais públics) 1. No és permès: .. c) Pintar
dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o simplement embrutar mitjançant
pintures, esprais o altres mitjans les façanes, parets, instal·lacions, edificis i mobiliari urbà, llevat
d'autorització municipal i/o del titular del bé afectat per a realitzar pintures murals de caràcter
artístic. ...” 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: 
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1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. R. S. Ll. com responsable solidari de R. S. C. per 
la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 65  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. R. S. L. com responsable solidari de Rossend Suau Castellet 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. 

2222....7777....11115555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000000000666633333333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''    
EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

ffffeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 05/04/2014 hora 21’00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. S. S. J. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Baixador el 05/04/2014 a les 21’00 . Dades 
del Gos, Raça de gos potencialment perillosa  Rottweiler. 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. Portar el gos deslligat a la via o en un espa 
públic. Portar el gos sense morrió a la via o en 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 
Acta D20 PL de data 06/04/2014 i amb número  GESPOL 5213 
Persona Requerida: J. M. S. S.    
FFFFeeeettttssss    
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1. 5/04/2014 la Policia Local aixeca acta D20 PL per infracció en matèria de gossos perillosos, 
contra el senyor Juan Miguel Sierra Sánchez (43551416L). Es tracta d’un gos de raça Rottweiler. No 
consten en acta dades de l’animal, i el requerit manifesta que no és el propietari de l’animal.
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
- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic
- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap llicència per 
tinença i conducció de gos perillós, atorgada al senyor J. M. S. Sá. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt
SEGON apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea
de via pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article
45.4 de l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.

2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:

CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 ----    CENS MUNICIPALCENS MUNICIPALCENS MUNICIPALCENS MUNICIPAL 

SECCIÓ 1ª.SECCIÓ 1ª.SECCIÓ 1ª.SECCIÓ 1ª.----    NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIANORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIANORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIANORMES 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 NORMES ESPECÍFIQUES PELS NORMES ESPECÍFIQUES PELS NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSGOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSGOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSGOSSOS 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/ 2002170/2002, 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
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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. 
14.6. 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 €. 

Article 46Article 46Article 46Article 46    
Són responsables de les infraccions d’animals, els seus propietaris o posseïdors, que ho siguin per 
qualsevol títol. 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions 
La raça rottweiler és una de les especificades a la normativa com a potencialment perillosa, per tant 
la seva tinença o conducció resta sotmesa als fonaments de dret exposats.  
Independentment de si la persona que porta un gos considerat potencialment perillós,  és el 
propietari de l’animal o no, en llocs o espais públics s’exigeix que la persona que els condueixi i 
controli porti la llicència administrativa. 
Així mateix, l’animal que condueixi ha d’estar inscrit al cens d’animals, al registre municipal de 
gossos perillosos i assegurat per responsabilitat civil. 
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CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Davant els fets exposats, informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient 
sancionador al senyor J. M. S. S. per infracció de l’article 14 de l’Ordenança Municipal sobre 
la Tinença d’animals de companyia de Calafell. També existeix infracció de l’article 9 i 11” 

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 al Sr S. S. J. M. 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. 
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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. Sierra Sanchjez Juan Miguel 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. 

2222....7777....11116666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222222233331111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOO    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002231 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 10/11/15 hora 22’30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra.H. G. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "ordenança sobre la tinença d’animals. Se presenta la patrulla al 
domicilió requerido porque desde el balcón del piso 2o2a cae orin de perro al bajos 2, la patrulla 
actuante comprueba in situ lo comunicado viendo como el orin caía al bajos 2a y al 1o2a y 
entrevistados con los afectados comunican que esto lleva ocurriendo varios meses y que incluso 
se ha dirigido una instancia conjunta al ayuntamiento, sin obtener respuesta a la misma. La 
patrulla comprueba la existencia de una mancha de orin en la terraza del bjs 2 de unos 2 metros 
cuadrados y el balcon del 1o 2a manchado también  de orin 

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 A XX PL de data 10/11/2015 i amb número  14043/2015  K3 
Persona Requerida: M. H. G.    
FFFFeeeettttssss    
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1111....10/11/2015, la Policia Local aixeca acta A XX PLL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora M. Hi. G.) perquè la patrulla actuant comprova que des del pis 
2n-2a cauen orins del gos al baixos 2a i al pis 1r-2a.  La patrulla comprova que als baixos 
2a hi ha una taca de uns 2 m2 d’orins i el balcó del 1r-2a també està tacat.  

2.2.2.2. Que entrevistats els afectats els hi comuniquen que aquest fet fa varis mesos que s’està
produint.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- L’allotjament de l’animal no pot ser un balcó.
- Caiguda d’orins del pis 2n-2a als baixos-2a i al pis 1r-2a

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1.1.1.1. Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia
estableixen:
Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21
Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia domèstics als domicilis
particulars, sempre que es compleixin les condicions següents:

a. La custodia de l’animal no ha de presentar cap situació de perill sanitari, o d’incomoditat
per al veïns, altres persones en general, o pel mateix animal.

AAAArrrrtttt....    22222222    
L’allotjament ha de ser adequat a les exigències de l’espècie, de la raça i al medi on han de viure. 
Com a característiques generals mínimes,  ha de ser ventilat, amb llum i que els protegeixi de les 
condicions climàtiques extremes. S’ha de mantenir net, desinfectat i desinsectat. L’allotjament 
habitual no pot ser un balcó o celobert. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora 
M. H. G. per infracció dels article 21a) i 22 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença 
d’animals de companyia de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, “la custodia
de l’animal no ha de presentar cap situació de perill sanitari , o d’incomoditat per als veïns, altres
persones en general, o pel mateix animal”,”l’allotjament ha de ser adequat a les exigencies de
l’especie”.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 21 a i 22 , 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 ,  47.3 . tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de fins 400€ en virtut de l’article 491

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
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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 la senyora M. H. G. per la realització o promoció 
dels fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb els articles 21a i 22  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 senyora M. H. G.  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, assegurança corresponent i microxip  

2.7.17. 2.7.17. 2.7.17. 2.7.17. EXPEDIENT NÚMERO 4303714000721RELATIU A EXPEDIENT NÚMERO 4303714000721RELATIU A EXPEDIENT NÚMERO 4303714000721RELATIU A EXPEDIENT NÚMERO 4303714000721RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ L'APROVACIO D'INCOACIÓ L'APROVACIO D'INCOACIÓ L'APROVACIO D'INCOACIÓ 
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. 4303714000721 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    
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En l’acta emesa el 16/04/2014 hora 12’45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. C. C. M. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim, 78 el 16/04/2014 a 
les 12’45 . Dades del Gos, Nom: Tiger, Raça de gos potencialment perillosa  Stafforshire. 
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 sense morrió a la via o en un espa 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 16/04/2014 i amb número  FIP 5846/2014 
Persona Requerida: M. C. C.    
FFFFeeeettttssss    
1. El16/04/2014, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor  M. C. C. perquè el seu gos amb nom Tiguer de raça American 
Sttaffordshire de color negre i marró, passejava pel Passeig Marítim sense el morrió, i al demanar-li 
la documentació de l’animal, el propietari manifesta que no disposa de microxip ni assegurança.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- Posseir i portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 

150.253€
- Portar el gos sense morrió a la via 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 animal inscrit al 
registre municipal de Calafell a nom de M. C. C. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt
SEGON apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea
de via pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article
45.4 de l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.

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. 
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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. 
3. La normativa catalana,  estableix que tenen la consideració de gossos potencialment perillosos
els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa
canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra),
terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).
Conjuntament amb l'anterior, també es consideren gossos perillosos els que preveu el Reial Decret
287/2002 en l'annex II segons:

� 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.  
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    11114444    
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. 

CCCCoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaacccciiiioooonnnnssss    
Donat que l’animal pertany a la raça American Sttafordshire es tracta d’una de les races 
considerades potencialment perilloses i per tant la seva tinença resta sotmesa a la normativa 
esmentada. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    
    Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor M. C. 
C. per infracció dels articles 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de 
companyia de Calafell. 
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Caldrà que l’ interessat tramiti, inscrigui a la gos al registre censal d’animals de companyia, com a 
gos de raça potencialment perillosa per tal d’obtenir la llicència corresponent, al registre de Calafell, 
o del municipi on consti empadronat o resideixi de manera habitual..”

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 C. C. M. 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 
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Generalitat de Catalunya, al Sr. C. C. 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. 

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. 

2.7.18. 2.7.18. 2.7.18. 2.7.18. EXPEDIENT NÚMERO 4303714000793 RELATIU A L'APROVACIO D'INCEXPEDIENT NÚMERO 4303714000793 RELATIU A L'APROVACIO D'INCEXPEDIENT NÚMERO 4303714000793 RELATIU A L'APROVACIO D'INCEXPEDIENT NÚMERO 4303714000793 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ OACIÓ OACIÓ OACIÓ 
D'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 25 d’abril de 2014 hora 20.00 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. F. V.  podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “a la Crta de l’estació s/n el 25/04/2014 a les 
20’00 OOMM, art.74 Desobedecer las ordenes del agente de la autoridad. Que a las 20’00 h, el 
agente denunciante se encuentra realizando control de estacionamientos  en la estación de 
Calafell, cuando observa un vehículo Ford Kuga con placa de matricula 8074 xxx estacionado en 
un reservado a vehículos de minusválidos. Que se informa al conductor de este, que debe 
abandonar el estacionamiento  haciendole mención de que el estacionamiento es para 
minisválidos. Reaccionando este diciendo al agente “no tienes otra cosa mejor que hacer” e inicia 
la marcha, informamdole el agente que se detenga haciendo caso omiso. Que se le da el alto 
posteriormente en la salida del parking y tras ser identificado, se le informa de que se procede a 
denunciar el hecho expuesto en la presente acta ”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 74.1.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. 

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 els articles "art.74.1.b  art.74.1.b  art.74.1.b  art.74.1.b  Sempre que no siguin constitutius d’infracció penal per la
seva gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus b) Desobeir els mandats
de l’autoritat.

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
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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 F. V. J. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.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. F. V. 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. 

2222....7777....11119999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000000000777711110000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOO    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303714000710 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 15 d’abril de 2014 hora 04.00 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. G. G. V.  podria ser
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autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “a la Crta Barcelona 
(lateral C-31) (Mas Mel) el 15/04/2014 a les 04’00 OOMM, art.65 a)causar destrosses, sacsejar, 
trencar (...) mobiliari urbà (contenidor). La patrula observa a l’identificat com llença a terra un 
contenidor i segueixen caminant direcció a Cunit .” 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 65.1.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 els articles "art.65.1.a  art.65.1.a  art.65.1.a  art.65.1.a  Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o
embrutar: parets o interiors d’edificis i instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques
bardisses o parets divisòries; fonts públiques; fanals d’enllumenat, pals de línies d’electricitat;
conduccions d’aigües; senyalització vertical i horitzontal; semàfors; mobiliari urbà, entès com aquell
elements que serveixen d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i recreatives, com
papereres, fonts, estanys,  jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris,
contenidors i escultures; i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin elements estructurals de
la via pública, formin part del seu contingut o regulin la mobilitat de persones i vehicles.

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. G. G. V. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 65.1.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. 
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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. F. V. 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. 

2.7.20. 2.7.20. 2.7.20. 2.7.20. EXPEDIENT NÚMERO 4303714000711 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ EXPEDIENT NÚMERO 4303714000711 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ EXPEDIENT NÚMERO 4303714000711 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ EXPEDIENT NÚMERO 4303714000711 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ 
D'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 15 d’abril de 2014 hora 04.00 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. P. C. Ad.  podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “a la Crta Barcelona (lateral C-31) (Mas Mel) 
el 15/04/2014 a les 04’00 OOMM, art.65 a)causar destrosses, sacsejar, trencar (...) mobiliari urbà 
(contenidor). La patrulla observa a l’identificat com llença a terra un contenidor i segueixen 
caminant direcció a Cunit .”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 65.1.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. 

FonameFonameFonameFonaments de Dret:nts de Dret:nts de Dret:nts de Dret:    

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

2. S’incompleix els articles "art.65.1.a  art.65.1.a  art.65.1.a  art.65.1.a  Causar destrosses, sacsejar, arrancar, trencar, ratllar o
embrutar: parets o interiors d’edificis i instal·lacions municipals; vehicles municipals; tanques
bardisses o parets divisòries; fonts públiques; fanals d’enllumenat, pals de línies d’electricitat;
conduccions d’aigües; senyalització vertical i horitzontal; semàfors; mobiliari urbà, entès com aquell
elements que serveixen d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplaii i recreatives, com
papereres, fonts, estanys,  jocs infantils, jardineres, bancs, marquesines, suports publicitaris,
contenidors i escultures; i, en general, tots aquells béns i serveis que siguin elements estructurals de
la via pública, formin part del seu contingut o regulin la mobilitat de persones i vehicles.

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
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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. C. A. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 65.1.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. Fernandez Vila José 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.  

2222....7777....22221111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000222277771111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 07 de febrer de 2016 a les 00.40 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. A. Ll. 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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir bebidas alcohólicas en 
via pública y portar botellas de vidrio en inmediaciones de la rua de carnaval de Calafell. Material 
intervingut: Una botella de ginebra Bengala Bay, una botella de Ballantine’s, una botella de ron 
Cacique. Observacions: El denunciado portaba la botella en las



92 

proximidades de la celebración del carnaval de Calafell y consumían bebidas alcohólicas. Incidència: 
Se identifica al infractor, se le informa que sería denunciado y se realiza la presente acta en 
dependencias policiales por motivos operativos (Rua de carnaval).”. 

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 pConclusions a efectes de pConclusions a efectes de pConclusions a efectes de proposta de resolucióroposta de resolucióroposta de resolucióroposta 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. J. A. L., domiciliats al carrer Valles, de El Pla del Penedès 
(codi postal 08733), ja que la seva conducta pot 
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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. 4303716000271, 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. 

2.7.22. 2.7.22. 2.7.22. 2.7.22. EXPEDIENT NUMERO 4303716000268 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000268 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000268 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000268 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Expedient núm. 4303716000268 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  

FetsFetsFetsFets    
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1. En l'acta emesa per la Policia Local de 07 de febrer de 2016 a les 00.30 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. F. B. G. 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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir bebidas 
alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio en inmediaciones de la rua de carnaval de 
Calafell. Material intervingut: Una botella de ron Negrita. Observacions: El denunciado portaba la 
botella ron y consumía bebidas alcohólicas en las proximidades de la celebración del Carnaval 
de Calafell. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa que sería denunciado y se realiza la 
presente acta en dependencias policiales por motivos operativos.”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article 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. 

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. 
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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. J. F. B. G., domiciliats al carrer Cal Miret, de Sant 
Martí Sarroca (codi postal 08731), 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. 4303716000268, 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. 
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2222....7777....22223333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAALLLLTTTTAAAA    DDDD''''OOOOFFFFIIIICCCCIIII    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    
GGGGUUUUAAAAIIIIAAAANNNNEEEESSSS,,,

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Proposta d’alta d’ofici de llicència de gual permanent al carrer 
Guaianes, 3. 

Fets Fets Fets Fets 

1- El 12 de mayo de 2014 el regidor de Via Pública va aprovar el decret núm. 2014/2737 notificat amb
justificant  del recepció del 20 de maigl. L’Expedient 4303714000412 en el que es resolt el següent:
“PRIMER.-  REQUERIR  es procedeixi a  la legalització del gual de conformitat amb  el disposa 
l’ordenança municipal,  mitjançant la corresponent sol·licitud, dins el termini de 15 dies a comptar 
des de la recepció d’aquest document, en les Dependències del c/ Sant Pere 29-31, 1a planta, al SAC 
(Calafell, la Platja de Calafell i Segur de Calafell) que seran informats degudament de la tramitació a 
seguir tant si és un gual individual o comunitari en cas de que sigui legalitzable.” 

2- Transcorregut el termini, la persona requerida no ha presentat sol·licitud de llicència de gual, no ha
presentat al·legacions contra la resolució, tot i que se li va comunicar que en cas d’incompliment
l’ajuntament podria actuar d’ofici, donant d’alta aquesta llicència en el padró municipal de guals, de 
la vivenda situada al c/ Guaianes, gaudirà de capacitat per 1 plaça d’aparcament,  de conformitat el 
que disposen els articles 68 i 69 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic i 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

3- Vist els informes tècnics sobre característiques de la via, de la ubicació, dimensions, existència
aparcament en el projecte d'obres, i el nombre de places previstes a l’esmenta’t projecte.

4- Que en aquesta zona, els veïns, han sol·licitat la corresponent llicència donant compliment i al que
disposa l’ordenança municipal.

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.- Atès que les atribucions delegades en la Junta de Govern Local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient, donant compte a la Junta de Govern Local ( 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....----    Donar d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Guaianes,  a través de la 
vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom N D L mitjançant la placa de GUAL 43xx, 
amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions següents:  
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A.- La longitud autoritzada és de 3 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a 
una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la 
norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals 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 un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa 
de gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre. 

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 

2.2.2.2.---- 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. 

3.3.3.3.---- 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.  
4.4.4.4.----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5.5.5.5.---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

2.7.24. 2.7.24. 2.7.24. 2.7.24. EXPEDIENT NUMERO 4303716000289 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000289 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000289 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000289 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 06 de febrer de 2016 a les 23.53 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. F. Ch. Tr.  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: “al carrer Sant Pere 46. Consumir bebidas 
alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio en inmediaciones de la rua de carnaval de 
Calafell. Material intervingut: Una botella de ron. Observacions: Los agentes observan la 
infracción referenciada. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa que sería denunciado y 
se confecciona la presente acta en dependencias policiales por motivos operativos.”.

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. 
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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. Fe. Ch. Tr. F, domiciliats al carrer Bonaventura 
Carles Aribau  de Calafell (codi postal 43820), 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. 4303716000289, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€. 
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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. 

2.7.25. 2.7.25. 2.7.25. 2.7.25. EXPEDIENT NUMERO 4303716000021 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000021 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000021 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000021 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 17 de febrer de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. R. G. C., en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 21 de gener de 2016, per la 
presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

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

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 21 de gener de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. R. G. C., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 49.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “Lanzar desde el balcón 
del piso 4º 1ª de av. Sant Joan Déu, 32 huevos a los peatones que circulan por paseo marítimo. 
Se lanzan varios huevos impactando en las baldosas del paseo quedando, los 
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restos esparcidos por la vía publica. No abren la puerta a los agentes. Observacions: Son requeridos 
por los agentes pero no abren la puerta a requerimiento de los mismos. Se identifican por ser 
arrendatarios del piso 4º 1ª, se identifica por medio de arrendador: ….”, perquè va protagonitzar 
els fets. 

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

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

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

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

1. Pel que el Sr. R. G. C. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada a l'article 49.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

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

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

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

5. En virtut del Decret de delegació de l’alcaldia, aquesta competència fou delegada a favor del 
Regidor-Delegat de l’Àrea del Departament de Via Pública d’aquest Ajuntament, essent per tant 
aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

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: 
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1.- IMPOSAR al Sr. R. G. C., una sanció de 375,00.-€ com autor d’una infracció  LLEU, consistent 
en es prohibeix llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus d’objecte o producte, 
atès el que disposa l’article 49 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

2.- REQUERIR al Sr. R. G. C. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la sanció 
dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

2222....7777....22226666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA        BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    ––––    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    MMMMAAAALLLLLLLLOOOORRRRCCCCAAAA,,,, 

FFFFeeeettttssss    
1. El 02 de febrer de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número

2016/3661, instància presentada per la senyora T. B. A., mitjançant la qual  sol·licita la baixa 
de 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 Mallorca, per un canvi de llicència 
d’activitat.

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

3.- 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. 

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

5.- 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) 

6.- 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: 
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1111....-    ....---- Estimar la sol·licitud presentada  per la senyora T. B. A., sol·licitant la baixa de la llicència 
de gual corresponent al carrer Mallorca., amb núm de placa xxx. Haurà de retirar la placa i tornar 
al departament de Via Pública .

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

2222....7777....22227777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    PPPPEEEERRRR    LLLL''''AAAALLLLTTTTAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTAAAARRRRIIII    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    DDDDOOOOCCCCTTTTOOOORRRR    
TTTTRRRRUUUUEEEETTTTAAAA    

FFFFeeeettttssss    

1. El 16 de febrer de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/5593, instància presentada pel senyor M. A. G. Ma., en representació de la comunitat de 
propietaris Doctor Trueta, 37 , NIF H43629914, mitjançant la qual  sol·licita llicència 
municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
COMUNITARI, front a la porta del garatge situat al carrer Doctor Trueta, 37 gaudiria de 
capacitat per 6 places, existint dues entrades individuals ,  3 places per cada entrada 
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. Vistos els informes tècnics sobre característiques de la via, de la ubicació, dimensions, existència 
aparcament en el projecte d'obres, i  el nombre de places previstes a l’esmenta’t projecte.

4. Vist així mateix, l’informe de la secció d’Obertures d’Establiments, en el sentit que SI, té 
llicència municipal d’obertura després d’haver seguit el tràmit previst, núm. exp. ACM 
099/04 i nombre de places que hi consten,10, en el que exposa que de conformitat amb l'art 80 
del decret 136/1999 de 18 maig l'activitat estarà sotmesa per un control periòdic cada 5 anys, 
on el titular de l'activitat haurà d'aportar a l'Ajuntament una verificació tècnica de caràcter 
ambiental realitzada per una entitat col·laboradora de l'administració degudament autoritzada o 
acreditada que verifiqui els aspectes assenyalats a l'article 89.2 del Decret 136/1999. 

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 11 i del 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) 
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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 pel senyor M. A. G. M., en representació de la comunitat de 
propietaris Doctor Trueta, 37 , NIF H43629914, mitjançant la qual sol·licita llicència municipal 
d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL COMUNITARI, front a 
la porta del garatge situat al carrer Doctor Trueta, 37, amb dos portes d’accés,  mitjançant les 
plaques de GUAL 4358 i 4359 d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3 metres per cada porta d’accés , 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, el qual  s’adjunta a aquest decret. 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. 
. 

2222....8888....    QQQQUUUUAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    VVVVIIIIDDDDAAAA    IIII    PPPPRRRROOOOMMMM....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCAAAA    ----    CCCCOOOOMMMMEEEERRRRÇÇÇÇ 

2222....8888....1111....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA        VVVVIIIINNNNTTTT----IIII----QQQQUUUUAAAATTTTRRRREEEENNNNAAAA    EEEEDDDDIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    MMMMEEEERRRRCCCCAAAATTTT    DDDD’’’’EEEESSSSTTTTOOOOCCCCSSSS    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    

FFFFeeeettttssss    

1. Atès que el proper dissabte dia 5 i diumenge 6 de març  la Regidoria de Comerç  juntament 
amb les associacions  de comerciants del  Fòrum Calafell i Segur Centre   han previst celebrar la 
vint-i-quatrena edició del Mercat D’estocs de Calafell  a l’illa de vianants de la Platja de Calafell. 
Acte que contempla entre d’altres que el petit i mitjà comerç de Calafell pugui liquidar els 
productes de temporada que hagin quedat en estoc, mitjançant unes taules a peu de carrer, de 
manera que permeti actualitzar el gènere als establiments i donar oportunitat als clients d’adquirir 
productes de qualitat amb preus que poden arribar a reduir-se fins al preu de cost.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER. ––––  Aprovar la vint-i-quatrena edició del Mercat D’estocs de Calafell  a l’illa de vianants de 
la Platja de Calafell els dies 5 i 6 de març.  

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

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, 
Policia, Protecció Civil , Via Pública i a la associació de comerciants i empresaris del Fòrum Calafell i 
Segur Centre. 

DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,    PEL PEL PEL PEL 
QUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXT REFT REFT REFT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RAL I DE RAL I DE RAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNYA  YA  YA  YA  
EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN    LOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE A    
L’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMB    CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTES: ES: ES: ES:     

4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, 
D'UNA EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDAD'UNA EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDAD'UNA EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDAD'UNA EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA    

FetsFetsFetsFets    

1. El 15 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar, entre d’altres extrems, assignar
temporalment les funcions de responsabilitat de coordinació de tot l’equip de professionals
d’atenció al servei primari del Departament de Benestar Social, a l’empleada, educadora social,
senyora Marta Romera Nicolás, amb efectes del 19 d’octubre de 2015.

En conseqüència, l’esmentada plaça, resta vacant però reservada fins al retorn de la seva
titular.

2. El 15 de febrer de 2016, la coordinadora del departament de Qualitat de Vida, emet informe
sol·licitant es procedeixi a la cobertura de la plaça d’educador/a social que va quedar vacant al
departament pel canvi de funcions, reforçant així la plantilla d’educadors socials per poder
complir amb la ràtio de professionals que exigeix la llei que regeix serveis social, 12/2007 d’11
d’octubre, i les funcions exigides a la Llei 14/2010.

3. El 20 de març de 2014 té entrada al Servei d’Ocupació de Catalunya, Oficina de Treball del
Vendrell, amb núm. 0675E-657-2014 de registre d’entrada, sol·licitud d’oferta de treball
presentada per aquesta Corporació per tal de poder fer una selecció d’un/a educador/a social a
mitja jornada.
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4. El 14 d’abril de 2014 es va contractar a l’aspirant que va obtenir una major puntuació en el 
procés selectiu, restant els següents candidats aprovats, però sense opció a contractació per 
ser únicament un el nombre de llocs a cobrir.

5. El 21 de maig de 2014, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns núm. 2.944, es va 
resoldre constituir la formació d'una borsa de reposició formada per les persones aspirants que 
van superar tot el procés selectiu, però que degut al nombre de llocs de treball limitats no van 
ser proposades per a la seva contractació, formada per rigorós ordre de puntuació, les quals 
podrien ser proposades per a la seva contractació com a educadors/es socials si es produís 
alguna necessitat al Departament de Benestar Social. Aquesta borsa de reposició restaria 
oberta fins a la convocatòria d’un nou procés selectiu.

6. Atès que, s’ha cridat als aspirants seguint l’ordre de puntuació obtinguda i l’aspirant senyora 
B. A. M., ha confirmat la seva disponibilitat a cobrir l’oferta com a educadora social, a jornada 
completa, fins al retorn de la seva titular.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0069/2016/RH/CG, de 22 de febrer de 
2016, i que queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 95, de data 26 de febrer de 2016, sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya.

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el
sentit que no regula un procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral
temporal, havent de complir, en tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat,
llevat en casos de màxima urgència.

4. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, i l’article 94. I
concretament en el seu art. 20.1 que estableix que la contractació de caràcter laboral que no es
correspongui amb l'existència prèvia de places previstes en la relació de llocs, no requereix la
inclusió en l'oferta pública d'ocupació, i per a la contractació de personal no permanent regiran
les normes següents:
-Consignació pressupostària suficient.
-Observança del que preceptua l'art. 19.2 d'aquest Reglament.

5. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en referència al contracte d’interinitat.

6. Article 4 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art.15 del
Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’interinitat.

7. Article 13 del vigent conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament pels anys
2010-2012, serà sotmesa a un període de prova de sis mesos a comptar des del dia de vigència
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del contracte. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar per 
rescindida la relació sense haver de lliurar cap tipus d’avís previ no motivació, i únicament 
s’exigirà una notificació fefaent d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte. 

8. Article  20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2016.

9. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

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. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables, en 
aplicació de la potestat d’autoorganització per poder contractar a una educadora social, adscrita 
al Departament de Qualitat de Vida, atès que la seva contractació respon a una categoria laboral 
professional que té com a objecte donar un servei a essencial a la població, i que no pot ser 
desenvolupat per altres educadors per la manca de personal especialitzat.

2. Contractar laboralment mitjançant un contracte d'interinitat, a la senyora B. A. M., com a 
educadora social dins del Departament de Qualitat de Vida de la Corporació, a jornada 
complerta, amb efectes de l’1 de març de 2016 i fins a la reincorporació de la seva titular, 
l’empleada Sra. Marta Romera Nicolàs.

3. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a educadora social, grup A2, 
complement de destí 19, més la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin, 
següents: 

Bàrbara Almagro MorenoBàrbara Almagro MorenoBàrbara Almagro MorenoBàrbara Almagro Moreno    Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    
JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    968,57 € E03/2300/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 421,43 € E03/2300/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 709,01 € E03/2300/1300200 
C. ProductivitatC. ProductivitatC. ProductivitatC. Productivitat 206,10 € E03/2300/1500002 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

2.305,11 € 

PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    117,73 € E03/2300/1300000 
PP Extra C. destíPP Extra C. destíPP Extra C. destíPP Extra C. destí    70,24 € E03/2300/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    118,17 € E03/2300/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    855,18 € E03/2300/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses 
pagues extres)    

 3.466,43€ 
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4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Qualitat de
Vida, de Recursos Humans i als d’Intervenció i Tresoreria, i a la gestoria que porta els assumptes
de personal d’aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals pel
seu coneixement i als efectes escaients.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:47, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




