
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/10JGL2016/10JGL2016/10JGL2016/10    

A Calafell, en data 7 de març de 2016, es reuneixen els membres del/de la Junta de Govern Local, sota 
la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte 
de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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 
SRA. MARIA LLUISA LLASTRA FLORES 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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.----    APROVACIO ACTAAPROVACIO ACTAAPROVACIO ACTAAPROVACIO ACTA    
1.1. JGL2016/8 ordinari 22/02/2016 

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 L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE ENNIS VARIS DE ENNIS VARIS DE ENNIS VARIS DE 
MARÇ DE 2016MARÇ DE 2016MARÇ DE 2016MARÇ DE 2016       

FetsFetsFetsFets    

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

GRU<P TREBALLADOR 
ANTIGUITAT 

TRIENNIS 
DATA NOU 

TRIENNI 
NOU 

TRIENNI 
DATA 

EFECTES 
ANTIGUITAT 
MENSUAL DETALL NÚM TRIENNIS 

 C2 C. GI., R. Mº 05/02/2007 05/02/2016 3 01/03/2016 54,24 3 de C2 

 C2 M. N., R. 10/02/1992 10/02/2016 8 01/03/2016 187,14 5 de C1 + 3 de C2 

 A2 J. R., M. L. 11/02/1995 11/02/2016 7 01/03/2016 245,84 7 de A2 

 C2 M. M., S. 21/02/2007 21/02/2016 3 01/03/2016 54,24 3 de C2 
 A2 J. R., M. 28/02/1992 28/02/2016 8 01/03/2016 280,96 8 de A2 
 C2 W., M. 29/02/2004 29/02/2016 4 01/03/2016 72,32 4 de C2 



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

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0083, de 1 de març de 2016, que queda
unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

«Setena 

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

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

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

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

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

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

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2222....1111....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAACCCCOOOORRRRDDDD    SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXTTTTIIIINNNNCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAACCCCTTTTEEEE    LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLL    DDDD’’’’IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIINNNNIIIITTTTAAAATTTT    DDDD’’’’UUUUNNNN    
EEEEDDDDUUUUCCCCAAAADDDDOOOORRRR    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLL....       

FFFFeeeettttssss    

1. El 6 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar contractar laboralment al senyor 
F. S. E., com a educador social dins del Departament de Benestar Social de la Corporació, 
mitjançant un contracte d'interinitat per cobrir la baixa maternal i posteriors permisos



relacionats de l’educadora social, senyora S. M. Ma., amb efectes del 10 d’agost de 2015 i fins 
a la seva reincorporació. 

2. El 25 de març de 2016 es reincorpora la titular de la plaça coberta temporalment, senyora S. M. 
M.

3. Atès que aquesta reincorporació posa fi al contracte d’interinitat del senyor F. Sá. Es., amb 
efectes del dia 24 de març de 2016.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0079/2016/RH/CG, de data 26 de febrer 
de 2016, que queda unit a l’expedient. 

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

1. Articles 15.1.c) i 49.1.c) del Reial Decret Llei 2/2015, de refosa de l’Estatut dels Treballadors, sobre
el contracte d’interinitat i la seva extinció.

2. Article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

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

4. 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.

5. 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.

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (EBEP).

7. 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.

8. 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.

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

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

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



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

1. Extingir el contracte d’interinitat subscrit amb el senyor F. S. E., com a educador social dins del 
Departament de Benestar Social, per finiment del motiu que va donar lloc a la seva contractació 
atesa la reincorporació de la titular, amb efectes del dia 24 de març de 2016.

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

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIA 

Es dóna lectura dels següents decrets d’Alcaldia: 

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 172, de 01 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor D. L. O.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 170, de 01 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyo J. M. O. P.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 169, de 01 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. J. C. Ta.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 263, de 04 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta a la senyora  M. B. A.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 318, de 11 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta a la senyora J. P. M.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 435, de 23 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta a la senyora C. M. G.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 402, de 18 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançment de sou al senyor M. L. V.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 401, de 18 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou al senyor E. P. M.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 403, de 18 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou a la senyora A. M. M. R.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 405, de 18 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou al senyor A. P. T.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 406, de 18 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou a la senyora M. G. S. H. 



- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 404, de 18 de febrer de 2016, relatiu a la concessió d’un
avançament de sou al senyor A. L. R.

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla Nova, 93 i RGE núm. 170 de
data 04 de gener de 2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor 
J. N. M., amb les següents dades:

Referència:  081521362985F P4303700AD1 
Data de diligència: 18.12.2015 
Deute:  947,26€ 

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

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

4. Vist l’informe núm. 081 de data 26 de febrer de 2016 emès per la directora de Recursos Humans,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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



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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili a 
la Rambla Nova, 93 de Tarragona,   de data 18 de desembre 2015, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor J. N. M. per un import de 947,26€, i procedir al 
corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

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

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

2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN ICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN ICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN ICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

 FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla Nova, 93 i RGE núm. 2069
de data 20 de gener de 2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del 
senyor M. M. V., amb les següents dades:

Referència:  431621300070F 
Data de diligència: 13.01.2016 
Deute:  120,00€ 

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

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

4. Vist l’informe núm. 080 de data 26 de febrer de 2016 emès per la directora de Recursos Humans,
, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili a
la Rambla Nova, 93 de Tarragona,   de data 13 de gener de 2016, en el que sol·liciten que es
procedeixi a la retenció de sou del senyor M. M. V. per un import de 120,00€, i procedir al
corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

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

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

2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A DOS PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A DOS PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A DOS PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A DOS 
EMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓEMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓEMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓEMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 27 d’agost de 2015 la cap de negociat de Via Pública emet informe en el qual exposa, entre 
altres fets, la problemàtica en el tema de guàrdies atès que, hi ha personal que no cobren l’any 
sencer, pel que considera la necessitat que tot aquest personal de guàrdies estigui disponible tot 
l’any, tenint en compte les necessitats del municipi, proposant que es solventi el tema.

2. Atès que aquesta petició es tradueix en l’abonament d’un complement de disponibilitat de nivell 
1, fixada  per a l’any 2016 en 604,49 € bruts mensuals.

3. 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 1 la següent: Personal 
que pertany a la brigada municipal, amb disponibilitat horària les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any, amb la finalitat de reforçar els serveis que dona aquest col·lectiu a les activitats fora de 
l’horari laboral habitual, ja siguin previstes o imprevistes.

4. Durant el mes de febrer de 2016 es manté una reunió amb la directora de Recursos Humans i 
l’encarregat de la brigada municipal en referència a la problemàtica exposada de les guàrdies, 
concloent que, en base a la viabilitat econòmica i organitzativa, per aquest any es proposa 
l’assignació de dues persones, i per a l’any vinent, dues persones més.

5. L’11 de febrer de 2016 la cap de negociat de Via Pública emet informe en el qual exposa que, en 
referència a la petició formulada en el seu informe de 27 d’agost de 2015 i a la reunió 
mantinguda entre l’encarregat de la brigada i la directora de RH, el Sr. S. li proposa que “... Es 
determina que per aquest any i successius, la quantitat de persones serà de 2 treballadors de la 
brigada, amb instància presentada i l’antiguitat de la casa, el senyor A. V. i el senyor 



R. C. Els dos restants passessin l’any 2017. Tot això s’ha parlat amb els treballadors afectats i 
es troben d’acord”, proposant la cap de negociat el tràmit corresponent a la petició 
formulada per l’encarregat de la brigada. 

6. Els esmentats empleats, i que tot seguit es relacionen, tenen una relació jurídica laboral amb
aquesta Corporació.

NOM EMPLEAT 
A. V. V. 
R. C. A. 

7. Atès que per tal de poder atendre aquesta despesa és necessària l’existència de consignació
pressupostària, havent de sol·licitar a la Intervenció municipal l’oportú informe.

8. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 082/2016/RH/CG, de 29 de febrer, i que
queda unit a l’expedient.

9. Vist l’informe de la Intervenció Municipal sobre l’existència de crèdit suficient per fer front a
aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, pel que fa a la
potestat d’autoorganització de les administracions públiques.

2. 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. En aquest cas, la disponibilitat s’abona per
dur a terme les guàrdies, i sense que tingui el caràcter de consolidable, per la disponibilitat exigida.

3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.

4. Articles 21 a 27 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

5. 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.

6. 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.

7. 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. Abonar al personal que tot seguit s’indica un complement de disponibilitat a raó de 604,49 €
bruts mensuals, per les tasques de guàrdia a realitzar dins de la brigada municipal, sense que sigui
considerat un complement amb dret a consolidació. El seu abonament tindrà efecte a partir del 12
de març de 2016.

NOM EMPLEAT 
A. V. V. 
R. C. A.

2. Notificar aquest acord a les persones interessades, al Departament de Via Pública, a la Intervenció
municipal, a la Tresoreria municipal, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals.

3. Contra la resolució d’aquest acord procedeix interposar reclamació prèvia a la via judicial laboral
en el termini màxim de prescripció d’un any, a comptar des del dia següent a la seva notificació.

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

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 343/2015 DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 343/2015 DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 343/2015 DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 343/2015 DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2015, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 70/2015.ABREUJAT 70/2015.ABREUJAT 70/2015.ABREUJAT 70/2015.       

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

Donar compte Auto. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’Auto 343/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 70/2014 interposat per A. M. L. G.

2. La part dispositiva de l’Auto literalment transcrit diu:

“Debo inadmitir e INADMITO A TRÁMITE el recurso contencioso-administrativo interpuesto.”  

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 l’Auto 343/2015 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Tarragona, en referència al procediment abreujat 70/2015 interposat per A. M. L. G.



2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona.

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. DONAR COMPTE DE L'AUTO DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 163/2015 DE DATA 19 DE DONAR COMPTE DE L'AUTO DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 163/2015 DE DATA 19 DE DONAR COMPTE DE L'AUTO DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 163/2015 DE DATA 19 DE DONAR COMPTE DE L'AUTO DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 163/2015 DE DATA 19 DE 
GENER DE 2016, DEL JUTJAT GENER DE 2016, DEL JUTJAT GENER DE 2016, DEL JUTJAT GENER DE 2016, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINSTRATIU 1 DE TARRAGONA.CONTENCIÓS ADMINSTRATIU 1 DE TARRAGONA.CONTENCIÓS ADMINSTRATIU 1 DE TARRAGONA.CONTENCIÓS ADMINSTRATIU 1 DE TARRAGONA.       

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

Donar compte Auto. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’Auto dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en referència al 
procediment abreujat 163/2015 interposat per J. C. V.

2. La part dispositiva de l’Auto literalment transcrit diu:

“ACUERDO: Declarar caducado el recurso interpuesto por J. C. V.  al no haber presentado el 
escrito de demanda dentro del plazo conferido, el cual se admitirá y producirá sus efectos 
legales si se presentare dentro del dia en que se notifique la presente resolución.”  

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 l’Auto dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 163/2015 interposat per J. C. V.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona. 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 17/2015 DE DATA 19 DE GENER DE 2016, DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 17/2015 DE DATA 19 DE GENER DE 2016, DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 17/2015 DE DATA 19 DE GENER DE 2016, DEL JUTJAT DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 17/2015 DE DATA 19 DE GENER DE 2016, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2    DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS ORDINARI 32/2014DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS ORDINARI 32/2014DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS ORDINARI 32/2014DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS ORDINARI 32/2014       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    



1. Vista la Sentència 17/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en

referència al recurs oridinari 32/2014 interposat per Salvador Torras Blanco.

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

“Que debo DESESTIMAR i DESESTIMO el presente recurso contencioso- administrativo 
presentado por parte del Procurador D. Ángel Febregat Ornaque, en nombre y representación 
de Salvador Torras Blanco  frente a la resolución administrativa de fecha 14 de noviembre de 
2013 del Ayuntamiento de Calafell, confirmando dicha resolución por ser conforme  a 
derecho, y con condena en costas a la parte actora, hasta el límite de 500 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: 

1. Quedar assabentats de la Sentència 17/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona, en referència al procediment abreujat 32/2014 interposat per S. T. B. i 
ordenar el seu compliment.

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

2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL  RECURS ORDINARI ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL  RECURS ORDINARI ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL  RECURS ORDINARI ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL  RECURS ORDINARI 
231/2015231/2015231/2015231/2015       

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

Nomenament advocat i procurador 231/2015 

FetsFetsFetsFets    

1.El Jujtat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la remissió de

l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al Procediment Abreujat núm.

231/2015 instat pel Sr. Jordi Badenas Riera contra la desestimació per silenci administratiu del Recurs

de Reposició interposat en  data 10 de novembre de 2014.

2.Com a conseqüència d’aquest requeriment s’adjunta l’expedient administratiu i s’ha de procedir al

nomenament d’un advocat i un procurador que defensi els interessos de la Corporació.

FoFoFoFonaments de dretnaments de dretnaments de dretnaments de dret    



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: 

1111.- COMPARÈIXERCOMPARÈIXERCOMPARÈIXERCOMPARÈIXER com a part demandada en el següent recurs contenciós administratiu: 

� Recurs Ordinari Núm. 231/2015 interposat per Jordi Badenas Riera,  i que es segueix davant 

del Jutjat Conteniciós Administratiu 2 Tarragona. 

2222.-  DESIGNARDESIGNARDESIGNARDESIGNAR com a lletrat el senyor Carles Badel Domingo, dels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament 

i com a procuradora a la Sra. Maria Josepa Marínez Bastida,  en el recurs ordinari núm. 231/2015, que 

assumirà, la defensa lletrada i la representació de l’esmentat recurs, segons el que disposa l’article 

447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

3.3.3.3.----    COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR  la present resolució als interessats pel seu coneixement i efectes i al Jutjat 
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona 

2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. REQUERIMENT PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. REQUERIMENT PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. REQUERIMENT PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. REQUERIMENT PRESENTACIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA DE 
L’ACTIVITAT RECREATIVA L’ACTIVITAT RECREATIVA L’ACTIVITAT RECREATIVA L’ACTIVITAT RECREATIVA     

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-007/2016  
Restabliment de Legalitat 
M. F. G. Àl.
Bar
.
Passeig Marítim Sant Joan  de Déu, s/n Local T-2 del Port
Esportiu de Segur de Calafell

FetsFetsFetsFets    

1. En data 1 de febrer de 2016 s’ha rebut per part de la Policia Local (Agent TIP 097) una acta
d’inspecció del Bar anomenat “xxx” ubicat al Port Esportiu, local T-2 amb referència GESPOL
211/16 de data 30 de desembre de 2016 (instructor 092/116/1) indicant que els agents
desconeixen quina activitat consta a la llicència però que en el moment de la inspecció hi havia
música en viu i mitjançant karaoke i una persona cantant amb un micròfon.

2. Segons dades que consten a la base de dades del departament d’activitats, no consta que s’hagi
efectuat la preceptiva comunicació prèvia d’obertura de l’activitat.

3. Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, de data 25 de febrer de 2016, del qual es
desprèn que el Bar amb nom comercial xxx no disposa del règim de comunicació prèvia
corresponent i que no pot provocar, de manera imminent, risc d’afecció per al medi o per les
persones. S’adjunta a la present resolució l’ esmentat informe, com Annex Núm. 1.



4. Vist l’informe emès per l’assessor jurídic, de data 26 de febrer de 2016, en relació al procediment
administratiu de clausura o tancament de les activitats sense la preceptiva comunicació prèvia.
S’adjunta a la present resolució  l’informe, com Annex Núm. 2.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.Atès l’article 54.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i l’article 154 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, reguladors de les
mesures sense caràcter sancionador, disposen que l’òrgan competent per atorgar llicència o
autorització o rebre al comunicació prèvia pot acordar el tancament, prohibició o suspensió d’una
activitat o establiment obert al públic que li manqui el preceptiu títol administratiu. Aquestes mesures
només es poden adoptar si,  desprès d’advertir prèviament les persones titulars o persones
organitzadores afectades i d’haver-los donat un termini per regularitzar la seva situació i l’oportunitat
de presentar al·legacions, aquestes no ho hagin fet.

Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2667/2015, de 22 de juny, de 
l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Contractats.  

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar amb nom comercial

xxx, ubicat al Local T-2 del Port Esportiu de Segur de Calafell al passeig Marítim sant Joan de

Déu, s/n, per trobar-se obert al públic  i desenvolupant l’activitat de bar sense haver efectuat la

preceptiva comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor M. F. G. A., en la seva condició de titular de l’activitat, un tràmit d’audiència

de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, per

tal que presenti les al·legacions així com els documents i justificacions que estimi pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a l’interessat un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia en

que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi

al·legacions, per procedeixi a fer el tràmit de comunicació prèvia que empari l’exercici de l’activitat

recreativa que està desenvolupant ubicat al Local T-2 del Port Esportiu de Segur de Calafell al

passeig Marítim  Sant Joan de Déu, s/n.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr     a l’interessat que, si en el termini assenyalat a l’apartat  PRIMER, NO procedeix a fer el

tràmit de comunicació pertinent o bé, si després de presentar-lo, es denega, serà ordenat el

tancament del BAR amb nom comercial “xxx” situat  al passeig Marítim Sant Joan de Déu, s/n

Local T-2 del Port Esportiu de Segur de Calafell. Aquest procediment és independent de la

instrucció de l’expedient sancionador que correspongui.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a l’interessat, a la policia local i al departament de via pública.



2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA 
ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS        

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
EXEXEXEXPEDIENT ACTIVITATS: PEDIENT ACTIVITATS: PEDIENT ACTIVITATS: PEDIENT ACTIVITATS:     
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-008/2016  
ACM-063/1995        
Restabliment de Legalitat 
Marin Oliveros SCCL    
Bar Musical 

Monturiol,

FetsFetsFetsFets    

1.En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda requerir a la titularitat de
l’establiment un certificat emès per l’instal·lador del limitador-enregistrador on posi de manifest si hi
han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat i si s’ha superat el nivell límit programat de
l’aparell en algun moment.

2. En data 15 d’octubre de 2015, mitjançant RGE. 2015/38699 la titularitat presenta certificat
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. Carles Pont Reina.

3. L’1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de
control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.

4 L’11 de novembre de 2015, la Sra. Raquel Bejarano emet acta d’inspecció núm. 06/2015 formant 
part de les actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern 
Local de data 1 d’octubre de 2015. 

5.Al certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. Carles Pont Reina, “distribuïdor-instal·lador oficial
de Cesva” de data 15 d’octubre de 2015, es procedeix a l’extracció de les dades enregistrades del dia
15/07/2015 al 12/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240064, indica que el limitador està
programat per una activitat del grup III amb una limitació de 80 dB(A) (emissió) i 25 dB(A) (recepció) i
certifica que no s’han detectat incidències importants a la sala.

6.L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia
24 de setembre de 2015.

8. De tot es dedueix que per a que l’activitat pugui funcionar com a Bar Musical del Grup III amb
música de fons ambiental, cal justificar l’aïllament global DnT, A i l’aïllament  a 125 Hz entre en local i
el recinte d’ús protegit més proper i determinar l’aïllament acústic de façana D2m,nT,Atr i així donar
compliment a l’art. 11 de la ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.



3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica.

5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,
de l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1. iiiinnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar musical amb nom 
comercial xxx, ubicat al carrer Monturiol de Calafell, per trobar-se obert al públic  i 
desenvolupant l’activitat de bar sense donar compliment a l’article 11 de la ordenança municipal 
de sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr a la societat Marin Oliveros SCCL en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia 
en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent:

1. Caldrà justificar l’aïllament global DnT,A, entre el local i el recinte d’ús protegit més proper i 
determinar l’aïllament acústic de façana D 2m,nT,Atr i que aquests valors d’aïllament siguin igual o 
superior a 66 dB(A) i 35 dB(A) respectivament i així donar compliment a l’art 11 de ordenança 
municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

2. Caldrà, una vegada determinat l’aïllament acústic global i de façana del local que la titularitat 
aporti la següent documentació tècnica justificativa:

• L’estudi d'aïllament acústic del local que determina l’aïllament global DnT,A, i 
l’aïllament a 125 Hz entre el local i el recinte d’ús protegit més proper (annex 8 de 
l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat 
d'inspecció i control degudament acreditada per la Generalitat.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2, si no s’ha 

dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el  local per tal de 

donar compliment als articles 20 i 11 de la ordenança municipal de sorolls presentant presentat, 

a més a més,  la documentació requerida, l’Ajuntament ordenarà  la  mesura no sancionadora de 

precinte de l’equip d’aire condicionat i el precinte de l’equip de música, tot això amb 

independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a la interessada. 



2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA 
ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS     

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-009/2016  
ACM-146/2014        
Restabliment de Legalitat 
NoctivagoSL    
Bar Musical 

Monturiol,

FetsFetsFetsFets    

1.En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda requerir a la titularitat de
l’establiment un certificat emès per l’instal·lador del limitador-enregistrador on posi de manifest si hi
han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat i si s’ha superat el nivell límit programat de
l’aparell en algun moment.

2. En data 13 d’octubre de 2015, mitjançant RGE. 2015/39621 la titularitat presenta certificat
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. Carles Pont Reina.

3. L’1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments de
control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls.

4 El 6 de novembre de 2015, la Sra. Raquel Bejarano emet acta d’inspecció núm. 02/2015 formant 
part de les actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern 
Local de data 1 d’octubre de 2015. 

5.Al certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. Carles Pont Reina, “distribuïdor-instal·lador oficial
de Cesva” de data 13 d’octubre de 2015, es procedeix a l’extracció de les dades enregistrades del dia
13/07/2015 al 13/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240539, indica que el limitador està
programat per una activitat del grup II amb una limitació de 94 dB(A) (emissió) i 28 dB(A) (recepció) i
certifica que no s’han detectat incidències importants a la sala.

6.L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el dia
24 de setembre de 2015.

7.L’informe de medició de l’aïllament acústic del local emès pel Sr. Francesc Sisó i Vilardell de data 21
d’abril de 2015 determina que l’aïllament a 63 Hz és de 44,9 dB i a 125 Hz de 54 dB amb un
l’aïllament global DnT,A de 72 dB(A).

8. De tot es dedueix que per a que l’activitat pugui funcionar com a Bar Musical del Grup II cal
justificar l’aïllament  acústic de façana D2m,nT,Atr i així donar compliment a l’art. 11 de la ordenança
municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.



Fonament de dret 

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar musical amb nom 
comercial xxx, ubicat al carrer Monturiol de Calafell, per trobar-se obert al públic  i 
desenvolupant l’activitat de bar sense donar compliment a l’article 11 de la ordenança municipal 
de sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr a la societat Noctivago, SL en qualitat de titular de l’activitat un termini  d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA 
de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de que pugui tenir 
vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions així com presentar 
els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia 
en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent:

1. Caldrà justificar l’aïllament acústic de façana D 2m,nT,Atr i que aquest valor d’aïllament siguin igual
o superior a 35 dB(A) i així donar compliment a l’art 11 de ordenança municipal reguladora de 
sorolls i vibracions del municipi.

2. Caldrà, una vegada determinat l’aïllament acústic global i de façana del local que la titularitat 
aporti la següent documentació tècnica justificativa:

• L’estudi d'aïllament acústic del local que determina l’aïllament acústic de façana D 
(annex 8 de l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part 2m,nT,Atr

d'una entitat d'inspecció i control degudament acreditada per la Generalitat.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2, si no s’ha 

dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el  local per tal 

de donar compliment als articles 20 i 11 de la ordenança municipal de sorolls presentant 

presentat, a més a més,  la documentació requerida, l’Ajuntament ordenarà  la  mesura no 

sancionadora de precinte de 



l’equip d’aire condicionat i el precinte de l’equip de música, tot això amb independència de la 

possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.    

5.5.5.5.NNNNotificar otificar otificar otificar la present resolució a la interessada i al departament de Serveis Jurídics.

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ PEL TANCAMENT I PRECINTE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ PEL TANCAMENT I PRECINTE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ PEL TANCAMENT I PRECINTE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ PEL TANCAMENT I PRECINTE 
D’ACTIVITAT SENSE COMUNICACIÓ PRÈVIA EXIGIBLE D’ACTIVITAT SENSE COMUNICACIÓ PRÈVIA EXIGIBLE D’ACTIVITAT SENSE COMUNICACIÓ PRÈVIA EXIGIBLE D’ACTIVITAT SENSE COMUNICACIÓ PRÈVIA EXIGIBLE        

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

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-001/2016  
Restabliment de Legalitat 
L. S. R.   
Activitat Professional de Dietètica  
L. R. (nutricion-bienestar-belleza) Carrer 
Mestral.

FetsFetsFetsFets    

1.En data 7 d’octubre de 2015 i 16 de novembre de 2015 el senyor J. de F. C. presenta instàncies 

(RGE 2015/35488 i 2015/40121 respectivament), mitjançant les quals comunica l’existència d’una 

activitat professional d’estètica fitness en un annexe d’alumini i vidre ubicat a la part de darrera de 

l’habitatge del carrer Mestral a la Urbanització Mas Mel. Alhora que sol·licita inspecció i informació de 

la legalitat d’aquesta activitat en relació al planejament urbanístic vigent.

2.En data 18 de desembre de 2015 l’inspector municipal, el senyor José Luis Quiñonero, emet informe 
de la inspecció realitzada a l’habitatge del carrer Mestral on s’informa que a l’adreça indicada, en un 

habitatge unifamiliar, la senyora L. R. S. s’està desenvolupant l’activitat de nutrició, benestar i bellesa 

en un afegit d’alumini que s’ha fet a l’habitatge existent.

3.En data 2 febrer de 2016 l’arquitecte municipal, el senyor Tomàs Gutiérrez emet informe de 
compatibilitat urbanística del qual es desprèn que l’ús d’activitat professional de dietètica (ús d’oficines 
i serveis)  NO està permès, i d’acord amb l’article 150 NNUU del POUM és un ús prohibit, el qual no es 
podrà implantar en aquesta zona, ja que NO compleix la normativa del Pla Parcial Urbanístic de Mas 
Mel Sector k polígons I i II, i del POUM de Calafell a la zona.

4.En data 7 de gener de 2016 l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient en relació al 
procediment per la clausura de l’esmentada activitat professional de dietètica al carrer Mestral de Mas 
Mel que s’exerceix sens la preceptiva comunicació prèvia. 



Fonament de dret 

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre la delegació de competències als Tinents d’alcalde.
6. Article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les

Activitats, que disposa.
7. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals.

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

1.IIIINNNNIIIICCCCIIIIAAAARRRR procediment per la clausura de l’activitat clandestina i NO legalitzable, de  professional de 
dietètica,  situada al carrer Mestral de la urbanització Mas Mel de Calafell, per manca de la 
preceptiva comunicació prèvia de l’activitat, concedint tràmit d’audiència a la titular, la senyora L. R.  
S., per termini de 15 dies, per tal que presenti les al·legacions així com els documents i justificacions 

que estimi pertinents.

2.NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR la present resolució a la part interessada. 

2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT 
PER NO AJUSTARPER NO AJUSTARPER NO AJUSTARPER NO AJUSTAR----SE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A SE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A SE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A SE L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA A LA LLICÈNCIA ATORGADA LA LLICÈNCIA ATORGADA LA LLICÈNCIA ATORGADA LA LLICÈNCIA ATORGADA        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-033/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT  
G. R. TE.
GRANJA GELATERIA  

PASSEIG MARÍTIM SANT JOAN DE DÉU 

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les queixes presentades per Finques i Serveis en data 21 de juliol de 2015 mitjançant RGE. 
26202/2015 i pel senyor D. F. C, en representació de la Comunitat de Propietaris de



l’Edifici Luxus mitjançant RGE. 29937 en data 26 d’agost de 2015, en les quals se’ns feia 
coneixedors de les molèsties causades als veïns pels sorolls i les olors provinents del bar gelateria 
amb nom comercial xxx.  

2. En data 22 d’octubre de 2015, els serveis tècnics municipals realitzen visita a l’establiment situat 
als baixos de l’Edifici Luxus mitjançant la qual es comprova l’existència d’olors provinents de la 
cocció, essent el focus emissor la cuina on s’observa la NO existència de campana extractora.

3. Segons la base de dades de la secció d’activitats d’aquest ajuntament al local ubicat als baixos de 
l’edifici Luxus, de 32 m2, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu consta donada d’alta 
l’activitat de granja-gelateria a nom del senyor G. R. T.

4. A sol·licitud del departament d’Activitats  posteriorment l’arquitecte tècnic municipal i la tècnica 
de sanitat de l’Ajuntament de Calafell, prèvia cita amb el senyor G. R., compareixen al local per 
verificar la superfície del local i si el titular de la llicència ha procedit a instal·lar una campana 
extractora a la cuina.

5. De la inspecció, i un cop fets els amidaments del local ubicat al passeig Marítim Sant Joan de 
Déu, . de Calafell, per part de l’arquitecte tècnic municipal s’obtenen les següents superfícies:

- Superfície construïda: 134,52 m2
- Superfície útil: 125,00 m2 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 54.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives i l’article 154 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, reguladors de les
mesures sense caràcter sancionador, disposen que l’òrgan competent per atorgar llicència o
autorització o rebre al comunicació prèvia pot acordar el tancament, prohibició o suspensió d’una
activitat o establiment obert al públic que li manqui el preceptiu títol administratiu. Aquestes
mesures només es poden adoptar si,  desprès d’advertir prèviament les persones titulars o
persones organitzadores afectades i d’haver-los donat un termini per regularitzar la seva situació i
l’oportunitat de presentar al·legacions, aquestes no ho hagin fet.

2. Article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administració

Públiques i del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i d’acord amb

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

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

comunicació prèvia.

3. Article 84.2 LRJPAC i l’article 51.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de

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

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

4. Article 98 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,

Activitats i Serveis dels ens locals.

5. 5.Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis

Contractats.



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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar-gelateria amb nom 
comercial xxx, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, per trobar-se obert al 

públic desenvolupant l’activitat de bar-restaurant amb cuina  sense disposar de la llicència 

corresponent a l’activitat desenvolupada i per haver fet modificacions substancials, ampliant la 

superfície de l’establiment en més de 90 m2, sense haver-ho comunicat a l’ajuntament.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor G. R. T.  en qualitat de titular de l’activitat un termini d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA 

de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de que pugui 

tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions així com 

presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 2 mesos, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per 
adequar el local i dotar les instal·lacions de l’establiment d’una campana extractora amb la sortida 
de fums corresponent adequada a la normativa vigent per evitar les olors que emanen a l’exterior i 
sol·liciti la llicència adequada a l’activitat de Bar Restaurant que està desenvolupant  actualment al 
local esmentat.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr el senyor G. R. T. que transcorregut el termini de 2 mesos atorgat a l’apartat 3, si 

no ha fet les adequacions requerides i necessàries per poder dur a terme l’activitat de bar-

restaurant que s’està duent a terme actualment al local esmentat, s’ordenarà el tancament de 
l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a les parts interessades, al departament de via pública i a la policia 
municipal. 

2.3.6. 2.3.6. 2.3.6. 2.3.6. PREVISIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC PER L’OPTIMITZACIÓ TARIFÀRIA DE LES PÒLISSES PREVISIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC PER L’OPTIMITZACIÓ TARIFÀRIA DE LES PÒLISSES PREVISIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC PER L’OPTIMITZACIÓ TARIFÀRIA DE LES PÒLISSES PREVISIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC PER L’OPTIMITZACIÓ TARIFÀRIA DE LES PÒLISSES 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. D’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. D’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. D’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.        

IIIIdentificació de l’expedientdentificació de l’expedientdentificació de l’expedientdentificació de l’expedient    

Reajustament de la nova potència a contractar en relació a les pòlisses d’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1.En data 26 de febrer de 2016 l’enginyer municipal emet informe de l’estudi realitzat de les diferents
pòlisses d’enllumenat amb l’objectiu d’avaluar i analitzar la possibilitat de fer un reajustament
contractual de les potències contractades en relació a les diferents pòlisses d’enllumenat públic que es
relacionen a la següent taula. S’adjunta l’informe (Annex 1)



NOVA POTÈNCIA A NOVA POTÈNCIA A NOVA POTÈNCIA A NOVA POTÈNCIA A 
CONTRACTARCONTRACTARCONTRACTARCONTRACTAR    

Nº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRENº DE QUADRE    
CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ CUPS 22 (IDENTIFICACIÓ 

GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)GENERAL POLISSA)    
ADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSAADREÇA PÒLISSA    TARIFA ACTUALTARIFA ACTUALTARIFA ACTUALTARIFA ACTUAL    P.MITJA MAXÍMETRE (KW)P.MITJA MAXÍMETRE (KW)P.MITJA MAXÍMETRE (KW)P.MITJA MAXÍMETRE (KW)    P.PUNTA MAXÍMETRE (KW)P.PUNTA MAXÍMETRE (KW)P.PUNTA MAXÍMETRE (KW)P.PUNTA MAXÍMETRE (KW)    P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)P1 (KW)    P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)P2 (KW)    

NOVA TARIFANOVA TARIFANOVA TARIFANOVA TARIFA    

CONTRACTARCONTRACTARCONTRACTARCONTRACTAR    
OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS    

Q1 
ES0031408247661002PE0

F PS MARITIM SANT JOAN DE DEU  
3.0A 12 18 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q2 
ES0031406363040001HX0

F 
3.0A 8 8 13,8513,8513,8513,85    13,8513,8513,8513,85    

Q3 
ES0031406363041001SK0

F 
3.0A 28 28 34,6534,6534,6534,65    34,6434,6434,6434,64    

Q4 
ES0031406346146001RQ0

F C JOAN MARAGALL 32 
3.0A 23 27 34,6434,6434,6434,64    34,6434,6434,6434,64    

Q5 
ES0031406356161001TB0

F AV ESPANYA JUNT S/N
3.0A 32 34 43,6443,6443,6443,64    43,6443,6443,6443,64    

Q6 
ES0031406356162001CE0

F 
C EMIGDIO RODRIGUEZ PITA 1 3.0A 9 11 17,3217,3217,3217,32    

Q12 
ES0031406345748001QP0

F C GUADALQUIVIR 15 
3.0A 15 16 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q13 
ES0031406345545001EY0

F 
P MARITIM SANT JOAN DE DEU 3.0A 47 48 55555555    55555555    

Q16 
ES0031408012998001TH0

F 
3.0A 19 20 27,7127,7127,7127,71    27,7127,7127,7127,71    

Q17 
ES0031406359864001TB0

F 
C COSSETANIA 11 BIS  

3.0A 9 10 13,8513,8513,8513,85    

Q19 
ES0031408186004001BH0

F PÇ MARIANO SOLER 
2.1DHA 6,926,926,926,92    

Q23 
ES0031406343356001EP0

F C MALLORCA S/N  
3.0A 20 29 27,7127,7127,7127,71    27,7127,7127,7127,71    

Q26 
ES0031406359628001CZ0

F C SANATORI S/N 
3.0A 2 4 10,3910,3910,3910,39    

Q28 
ES0031406354963001PN0

F URB PRAT DE CALAFELL S/N 
2.1DHA 2 4 6,926,926,926,92    

Q29 
ES0031406343689001XZ0

F C TORREDEMBARRA 2 BIS 
3.0A 3 3 10,3910,3910,3910,39    

Q32 
ES0031408199585001BR0

F 
AV DUESAIGÜES 17-BIS 

3.0A 3 17 6,926,926,926,92    6,926,926,926,92    

Q35 
ES0031408241983001KP0

F C MONTURIOL - ROTONDA
3.0A 15 17 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q39 
ES0031408029983001HR0

F AV MOSSEN JAUME SOLER
2.1DHA 5,5 7,85 10,3910,3910,3910,39    

Q45 
ES0031408140257001MH

0F CTRA COMARCAL C-31
3.0A 16 37 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q47 
ES0031408428899001YE0

F PAU PICASSO 
3.0A 6 7 13,8513,8513,8513,85    

Q55 
ES0031408320709001FK0

F CARRER MESTRAL 23  
3.0A 7 7 13,8513,8513,8513,85    

Q59 
ES0031408140260001KM

0F CTRA COMARCAL C-31
3.0A 27 27 34,6434,6434,6434,64    34,6434,6434,6434,64    

Q60 
ES0031406362997001BC0

F TRAVESSIA DE L'ERMITA S/N
3.0A 4 18,7 10,3910,3910,3910,39    

Q63 
ES0031408076562001HE0

F PASSEIG DE LA UNIO 
2.1DHA 10,39 10,39 6,926,926,926,92    

Q64 
ES0031406343802001RS0

F PASSEIG DE LA UNIO 
2.0DHA 6 8,8 

DONAR DE BAIXA, ESTA FORA DE DONAR DE BAIXA, ESTA FORA DE DONAR DE BAIXA, ESTA FORA DE DONAR DE BAIXA, ESTA FORA DE 
SERVEISERVEISERVEISERVEI    

Q72 
ES0031408444367001PQ0

F C GEGANTS PERE I CARME  
2.1A 4,4 4,4 6,926,926,926,92    

Q75 
ES0031408345678001QZ0

F 
RAMBLA NOVA ACCES 
RAMBLA NOVA  

3.0A 17 37 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q77 
ES0031406381757001SR0

F C GARRIGUES 8 BIS  
3.0A 11 12 17,3217,3217,3217,32    17,3217,3217,3217,32    

Q79 
ES0031406381756001VJ0

F 
C COMPTE GOMEZ DE 
ORBANEJA 87 

3.0A 9 9 13,8513,8513,8513,85    13,8513,8513,8513,85    

Q81 
ES0031406236028001BJ0

F 
AV DIAGONAL DE LA 
BONANOVA 2 - ILF (QUADRE A) 

3.0A 17 18 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    



Q82 
ES0031406236027001ZW

0F AV DIAGONAL DE LA 
BONANOVA 27 (QUADRE B) 

3.0A 17 18 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q83 
ES0031406236029001DR0

F C ANTISTINA JUNT S/N 
BONANOVA (QUADRE C) 

3.0A 17 18 20,7820,7820,7820,78    20,7820,7820,7820,78    

Q84 
ES0031408138989001YP0

F C CAU FERRAT  
3.0A 13 14 17,3217,3217,3217,32    17,3217,3217,3217,32    

Q86 
ES0031408138995001ZM

0F 
C ALCANAR - AP- 
PROLONGACIO 

3.0A 10 15 13,8513,8513,8513,85    13,8513,8513,8513,85    

Q91 
ES0031408161725001BW

0F 
2.1DHA 7 7 10,3910,3910,3910,39    

Q96 
ES0031406380035001XB0

F 
C GARDENIA 2 BIS 

3.0A 12 13 17,3217,3217,3217,32    17,3217,3217,3217,32    

Q98 
ES0031406351450001ND

0F CALAFELL PARK
3.0A 15 34 24,2424,2424,2424,24    24,2424,2424,2424,24    

Q101 
ES0031406324836001BE0

F PZ RICARDO LOZANO 40 - BIS
3.0A 22 23 27,7127,7127,7127,71    27,7127,7127,7127,71    

Q102 
ES0031406382291001WX

0F C MAESTRO SERRANO S/N  
2.1DHA 7 7 10,3910,3910,3910,39    

Q104 
ES0031406325096001TF0

F 
C ISAAC ALBENIZ 73 

3.0A 4 4 10,3910,3910,3910,39    

Q105 
ES0031408460233001HH

0F PARC EMPRESARIAL POL 2 Q2
2.1A 

DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA 
CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE 

SERVEISERVEISERVEISERVEI    

Q106 
ES0031408460232001KF0

F PARC EMPRESARIAL 2 POL Q1
2.1A 

DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA 
CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE 

SERVEISERVEISERVEISERVEI    

Q107 
ES0031408460234001QY

0F PARC EMPRESARIAL POL 2 Q3
2.1A 

DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA DONAR DE BAIXA, NO HI HA 
CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE CABLEJAT ELÈCTRIC ESTA FORA DE 

SERVEISERVEISERVEISERVEI    

Q108 
ES0031408230451001FR0

F POL 1 PARC EMPRESARIAL-CM 3 
3.0A 11 12 17,3217,3217,3217,32    17,3217,3217,3217,32    

Q113 
ES0031406359863001AT0

F C COSSETANIA 43 BIS 
3.0A 10 11 17,3217,3217,3217,32    17,3217,3217,3217,32    

Q114 ES0031406361619001JL0F 

C MAJOR 6 BIS  

3.0A 5 5 10,3910,3910,3910,39    

Q115 
ES0031408449449001GM

0F 
3.0A 9 23 13,8513,8513,8513,85    13,8513,8513,8513,85    

Q116 ES0031408300933001JL0F 
C ALFONS MAÑÉ S/N  

2.1DHA 1 1 5,195,195,195,19    

Q120 
ES0031408344630001ZD0

F 
AV MOSSEN JAUME SOLER-
DAVANT Nº 4 

3.0A 2 4 10,3910,3910,3910,39    10,3910,3910,3910,39    

Q121 
ES0031406343737001GJ0

F C JOAN MIRO 14 BIS 
3.0A 9 10 13,8513,8513,8513,85    13,8513,8513,8513,85    

Q122 
ES0031406359090001CF0

F C MAJOR S/N (DE L'AIRE)
3.0A 11 23 17,3217,3217,3217,32    17,3217,3217,3217,32    

Q125 
ES0031408529667001TP0

F C PINTOR MIR, 1 
3.0A 19 19 27,7127,7127,7127,71    27,7127,7127,7127,71    

2. De l’estudi realitzat del consum mitjà i punta de cada instal·lació es desprèn que de certs contractes
d’enllumenat públic es pot reajustar i d’aquesta manera preveure un estalvi econòmic anual pel que fa
al terme fix de potència.

3. De l’adequació i adaptació de les potències dels diferents quadres d’enllumenat públic suposa una
previsió d’estalvi econòmic de 50.000 euros/any. Aquest estalvi anual de 50.000 euros/any forma part
de l’import d’estalvi previst en el nou plec de condicions de l’enllumenat públic dins l’apartat del Pla
d’Estalvi Energètic (P1) estimat en 370.000 euros/any. Fins que no es porti a terme el Pla d’estalvi
energètic inclòs dins del nou plec de condicions de l’enllumenat  no es podrà realitzar un segon
reajustament contractual de les pòlisses existents.



4. Existeix una pòlissa ubicada al passeig de la unió que donava servei a l’aparcament Joan Ortoll i
degut a les obres de condicionament d’aquest aparcament actualment aquesta pòlissa es troba sense
servei i per això caldria donar-la de baixa.

5. Existeixen tres pòlisses corresponents al polígon industrial fase 2, les quals l’enllumenat públic no
disposa del cablejat elèctric i es troba molt malmès degut als diferents robatoris que ha sofert, i per
tant caldria donar les pòlisses de baixa fins que no es torni a posar en servei aquest sector.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. Decret 2669/2015, de 22 de juny, de l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents
d’Alcalde.

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

1.1.1.1. Donar de baixa la pòlissa ubicada al passeig de la unió que donava servei a l’aparcament Joan

Ortoll i degut a les obres de condicionament d’aquest aparcament actualment es troba sense

servei.

2.2.2.2. Donar de baixa les tres pòlisses corresponents al polígon industrial fase 2, d’enllumenat públic

fins que no es torni a posar en servei aquest sector, donat que la urbanització no disposa de

cablejat elèctric i l’enllumenat es troba molt malmès degut als diferents robatoris que ha

sofert.

3.3.3.3. Regularitzar les potències contractades corresponents a l’enllumenat públic municipal, d’acord

amb les indicacions que estableixi l’enginyer municipal amb la finalitat d’assolir el màxim

estalvi econòmic en l’optimització tarifària.

4.4.4.4. Poder realitzar qualsevol gestió i/o tramitació davant de la companyia subministradora per fer

les modificacions contractuals que siguin necessàries amb l’objectiu d’assolir el màxim estalvi

econòmic.

5.5.5.5.NNNNotificar otificar otificar otificar la present resolució al departament de Medi Ambient, a la Comissió de Manteniment i

Eficiència Energia i a la companyia subministradora.

2.3.7. 2.3.7. 2.3.7. 2.3.7.     RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER 
COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATSCOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS FIXATS    

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
REF.REF.REF.REF.  
TITULAR:TITULAR:TITULAR:TITULAR:  
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: 

RL-008 /2015 ACM 
22/1993     J. D. MA. 
BAR PUB     
C MONTURIOL,.     

ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ARXIU EXPEDIENT 



Fets 

1. En data 17 de setembre de 2015 s’acorda a JGL Ordinària incoar restabliment de legalitat 
contra la senyora J. D. M., titular del Bar Pub amb nom comercial D. C. ubicat al carrer 
Vilamar mitjançant el qual es requereix a la titular la instal·lació d’un limitador-
enregistrador intercalat a la cadena de so.

2. En data  15 de febrer de 2016 (RGE 2016/5492) el senyor J. C. S. aporta un estudi sonomètric 
de l’activitat, un informe emès pel tècnic que ha instal·lat el limitador enregistrador així com 
una declaració responsable demanant canviar la categoria de l’activitat passant a ser un Bar 
en comptes d’un Bar-Pub.

3. Vist que s’ha presentat el certificat d’instal·lació del limitador enregistrador emès pel senyor 
Carles Pont Reina de data 8 d’octubre de 2015 certificant que el limitador s’ha programat per 
no superar els 75 dB(A) i s’ha programat l’equip als nivells sonors màxims permesos a l’interior 
del local i que no es sobrepassen en horari nocturn els valors límits permesos establerts en el 
decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la Llei 16/2002.

4. Vist l’estudi d’aïllament acústic realitzat pel senyor Francesc Sisó i Vilardell de data 12 de 
febrer de 2016.

5. Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 25 de febrer de 2016, que 
s’adjunta a aquesta proposta (Annex I). 

Fonaments de dret 

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats

recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de

juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny,

de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient,  Serveis
Contractats i Activitats.

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

1. DDDDeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrr    llll’’’’aaaarrrrxxxxiiiiuuuu    de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-008/2015 incoat mitjançant 
Acord de JGL Ordinària del dia 17 de setembre de 2015 (RGS. 10451) contra la senyora J. D. 
M., titular de l’activitat de Bar Pub, d’ara en endavant Bar,  ja que s’ha donat 
compliment als requeriments fixats a l’acord de JGL abans esmentat.

2. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a l’interessat, a la policia local i al departament de Via Pública. 



2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

2222....4444....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22225555////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 25/2016  
Interessat: N. P.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 29 de gener de 2016, el Sr./Sra. N. P., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 25/2016  per l’execució de REFORMA INTERIOR D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
A LA CARRERADA D'EN RALET. 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: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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 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.

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 N. P.  la llicència d'obres menors exp. núm.  25/2016  per la
REFORMA INTERIOR D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA CARRERADA D'EN 
RALET, .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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’auode no s’auode no s’auode no s’autoritzartoritzartoritzartoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.

2222....4444....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111111119999////11115555    AAAALLLL    CCCC....    MMMMÈÈÈÈXXXXIIIICCCCDDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 26 de novembre 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest Ajuntament va 
ordenar a la propietat l’ordre d’execució per la neteja de la finca situada al c. Mèxi de Segur 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 del solar en qüestió. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 

Atès que en l’esmentat acord de JGL de 29 d’octubre de 2015 es va advertir a la propietat que en cas 
d’incompliment es procediria, al seu a càrrec, a l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària per 
part de l’Ajuntament de Calafell o mitjançant la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, 
fins el compliment de l’ordenat al Decret, per una quantia de 300 a 3000.- €. 



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

Executivitat i execució voluntària 

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

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

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

Execució forçosa 

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

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

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

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

Multa coercitiva 

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

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

Constrenyiment sobre el patrimoni 

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



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

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

1111.- Imposar al Sr. J. R. E. una primera multa coercitiva per la quantitat de 300€, 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, el Sr. J. R. E., 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    al Sr. J. R. E. 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....4444....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    
EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS       

ffffeeeettttssss    

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



1. Expedient núm. 153/15, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre de 
2015, per la neteja del solar i la poda de la tanca vegetal a la finca situada al c. Comte Gomez 
de Orbaneja de Segur de Calafell, propietat de OBRES VILANOVA TRES, SL.

2. Expedient núm. 163/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 2016, 
per la neteja del solar situat al c. Antilles, 21 de Segur de Calafell propietat del Sr. J. B. M.

3. Expedient núm. 166/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 2016, 
per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bellavista de 
Calafell Park, propietat del Sr. J. Mª Gr. Q. 

Vistos els informes de l’inspector municipal dels que es desprèn que no s’han realitzat les actuacions 
requerides al acords d’inici d’expedient d’ordre d’execució. 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

1111.- Ordenar als propietaris dels finques que tot seguit es relacionen per que, en el termini màxim de 20 
dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant exigible 
l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució, executin els següents treballs, obres i/o 
actuacions:    

1. Per la neteja del solar i la poda de la tanca vegetal a la finca situada al c. Comte Gomez de 
Orbaneja de Segur de Calafell, propietat de OBRES VILANOVA TRES, SL (Expedient núm. 
153/15).

2. Per la neteja del solar situat al c. Antilles de Segur de Calafell, propietat del Sr. J. Br. M. 
Expedient núm. 163/15.

3. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bellavista de 
Calafell Park, propietat del Sr. J. Mª Gr. Q. Expedient núm. 166/15 

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



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

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

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

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

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA D’USOS I OBRES PROVISIONALS PER BUGADERIA A AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA D’USOS I OBRES PROVISIONALS PER BUGADERIA A AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA D’USOS I OBRES PROVISIONALS PER BUGADERIA A AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA D’USOS I OBRES PROVISIONALS PER BUGADERIA A 
L’ESTACIÓ DE SERVEI A LA CTRA. DE BARCELONA, PK 142,300 DE CALAFELLL’ESTACIÓ DE SERVEI A LA CTRA. DE BARCELONA, PK 142,300 DE CALAFELLL’ESTACIÓ DE SERVEI A LA CTRA. DE BARCELONA, PK 142,300 DE CALAFELLL’ESTACIÓ DE SERVEI A LA CTRA. DE BARCELONA, PK 142,300 DE CALAFELL       

Fets Fets Fets Fets 

En data 19 de desembre de 2014, mitjançant Decret Núm. 2014/6504, l’Ajuntament de Calafell va 
atorgar a l’empresa CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA, autorització d’usos i obres provisionals 
per la instal·lació d’un mòdul de bugaderia a l’estació de servei núm. 34.420, situada a la Ctra. de 
Barcelona  C-31, PK142,300 de Calafell (Ref. Cadastral: 2211504CF8621S0001GQ). 

L’eficàcia de l’esmentada autorització va quedar supeditada al compliment per part de la interessada a 
les següents condicions: 

A) A l’acreditació que les següents obligacions han estat objecte de nota marginal al Registre de
la Propietat:

- L’obligació d’enderrocar o de desmuntar les obres i les instal·lacions i l’obligació de
desallotjar els edificis i les instal·lacions i de cessament definitiu dels usos autoritzats,
sense dret a percebre indemnització, quan l’ajuntament adopti l’ordre corresponent,
si s’escau.

- L’obligació de reposar el sòl i l’espai a l’estat anterior a l’execució dels usos i obres de
caràcter provisional, sense dret a percebre indemnització, quan l’ajuntament adopti
l’ordre corresponent, si s’escau.

- L’obligació d’advertir del caràcter provisional de l’autorització i del seus efectes en els
títols translatius del domini total o parcial de l’immoble, i en els títols pels quals es
constitueixin o es transmetin drets d’arrendament, de superfície o qualsevol altre dret
amb els usuaris o explotadors dels usos o les obres de caràcter  provisional.

B) A la constitució de una garantía per import de 400,00.- euros, d’acord amb l’informe del
arquitecte municipal incorporat a l’expedient, per garantir els desmuntatge o enderroc de les
obres i instal·lacions autoritzades i per la correcte reposició del sòl i de l’espai a la situació
anterior a l’atorgament de l’autorització. Aquesta quantia pot ser actualitzada, amb audiència
de la persona interessada.



C) A l’obligació que les persones usuàries o explotadors dels usos o les obres de caràcter
provisional, en virtut d’arrendament o de qualsevol altre tipus de títol jurídic, acceptin, davant
l’ajuntament, el cessament definitiu dels usos autoritzats sense dret a percebre indemnització
quan l’ajuntament adopti l’ordre corresponent.

Si es constata que es realitza un ús o explotació sense l’esmentada acceptació, l’Ajuntament 
pot acordar deixar sense efectes l’autorització atorgada, d’acord amb el que disposa l’article 
54.3 de la Llei d’urbanisme, amb audiència prèvia de les persones interessades, i sense 
perjudici de l’utilització dels instruments de protecció de la legalitat urbanística que 
corresponguin. 

En data 12 de febrer de 2016 (RGE 2016/5328), l’empresa CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA, ha 
presentat instància mitjançant la qual ha acreditat documentalment el compliment de les condicions 
abans esmentades. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb el que preveuen els articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 

D’acord amb l’article 61 i 62 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

1.1.1.1.---- Declarar plenament eficaç l’autorització urbanística d’usos i obres provisionals per la instal·lació 
d’un mòdul de bugaderia a l’estació de servei núm. 34.420, situada a la Ctra. de Barcelona  C-31, PK 
142,300 de Calafell (Ref. Cadastral: 2211504CF8621S0001GQ), atorgada a l’empresa CAMPSA 
ESTACIONES DE SERVICIO, SA. 

2.2.2.2.---- Advertir a la titular de l’autorització provisional que, l’eficàcia de l’autorització queda sotmesa a la 
condició resolutòria consistent en que els compromisos acceptats pels propietaris, en el moment de 
l’atorgament de la present autorització, siguin també acceptats expressament per les persones 
gestores o explotadores dels usos, les obres, els edificis o les instal·lacions, en virtut d’arrendament o 
de qualsevol altre negoci jurídic amb les persones propietàries, sens perjudici de les altres 
determinacions que estableixi per aquest cas la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de 
valoracions. 

3.3.3.3.---- Advertir a la titular de l’autorització provisional que procedirà el cessament dels usos i el 
desmuntatge  o enderrocament de les instal·lacions i les obres, a càrrec de la persona titular de 
l’autorització i sense dret a indemnització, quan ho acordi l’Ajuntament pels següents motius: 

a) Per haver transcorregut el termini màxim fixat en l’autorització.
b) Per tal d’executar les determinacions del planejament, hagi transcorregut o no el referit

termini màxim en cas que s’hagués fixat.
c) Per haver-se acordat deixar sense efecte l’autorització si es constata que es realitza un ús o

explotació sense l’acceptació esmentada a l’apartat segon d’aquesta resolució, d’acord amb el
que disposa l’article 54.3 de la LU, amb l’audiència prèvia de les persones interessades i sens
perjudici de la utilització dels instruments de protecció de la legalitat urbanística que
correspongui.



4444....---- Notificar la present resolució al titular de l’autorització provisional, CAMPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO, SA. 

5555....---- Manifestar que contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

2222....4444....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111111118888////11114444    IIII    
AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEFFFFIIIINNNNIIIITTTTIIIIVVVVAAAA       

FFFFeeeettttssss    

El 29 d’octubre de 2015 per acord de Junta de Govern Local es va ordenar pel dia 14 de gener de 

2016, l’execució subsidiària de la neteja de la finca ubicada a l’Av. Torre dels Escipions de la Urb. Segur 

de Dalt de Calafell, a càrrec de la propietat, ELAZ CONSTRUMAR, SL, i es va aprovar la seva 

liquidació provisional per un import de 1.210,00.-euros (IVA inclòs). 

L’Ajuntament de Calafell, mitjançant el contractista SERVEIS AGRARIS I FORESTAL SOTABOSC, SCP 

adjudicatari, va dur a terme l’efectiva execució subsidiària dels treballs abans esmentats objecte 

d’aquest expedient, segons es desprèn de l’acta de data 14 de gener de 2016, que figura incorporada 

a l’expedient. 

Vist l’informe emès per l’inspector d’obres municipal, de data 21 de gener de 2016, del qual es 
desprèn que els treballs per l’execució subsidiària han ascendit a la quantitat de 1.210,00.-euros (IVA 
Inclòs) essent aquest import coincident amb l’import estimat corresponent a la liquidació provisional 
aprovada el seu dia. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 93.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

93.2 L’execució subsidiària és a càrrec de la persona obligada. Abans d’executar materialment 
els actes que han estat ordenats, es pot liquidar provisionalment l’import de les despeses, els 
danys i els perjudicis que s’hagin de suportar previsiblement, amb vista a la seva liquidació 
definitiva. Quan la persona obligada no satisfaci voluntàriament les quantitats líquides a què 
està obligada, s’han d’exigir per mitjà del constrenyiment sobre el patrimoni. 

D’acord amb l’article 97 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal competent hagi satisfet per a 
l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents a què fan referència els 
articles 95 i 96 són a càrrec de la persona propietària de l’immoble o bé afectat, l’import de les 
quals es pot exigir per mitjà del constrenyiment sobre el seu patrimoni. 

Vist el Decret núm. 2666/15 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció del següent acord: 



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

1111.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució núm. OE 118/14, una vegada dut a terme 

l’execució subsidiària dels treballs de referència objecte d’aquest expedient, de la finca ubicada a l’Av. 

Torre dels Escipions de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat ELAZ CONSTRUCCIONES, SL. 

2222.- Elevar a liquidació definitiva la liquidació provisional núm. 1566000013 aprovada per acord e Junta 
de Govern Local de 29 d’octubre de 2015, per import de 1.210,00.-euros (IVA inclòs). 

3333.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en el 
termini d’un mes a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, 
de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent, 
d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

4444.- Notificar la present resolució a l’interessat, al Departament d’Intervenció i al Departament de 

Tresoreria. 

2222....4444....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111144446666////11113333    IIII    
aaaaPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEFFFFIIIINNNNIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    

FFFFeeeettttssss    

El 3 de desembre de 2015 per acord de Junta de Govern Local es va ordenar pel dia 19 de gener de 

2016, l’execució subsidiària de la neteja de la finca ubicada a l’Av. Marca Hispànica de la Urb. 

Segur de Dalt de Calafell, a càrrec de la propietat, CEPI 2000, SL, i es va aprovar la seva liquidació 

provisional per un import de 1.089,00.-euros (IVA inclòs). 

L’Ajuntament de Calafell, mitjançant el contractista SERVEIS AGRARIS I FORESTAL SOTABOSC, SCP 

adjudicatari, va dur a terme l’efectiva execució subsidiària dels treballs abans esmentats objecte 

d’aquest expedient, segons es desprèn de l’acta de data 19 de gener de 2016, que figura incorporada 

a l’expedient. 

Vist l’informe emès per l’inspector d’obres municipal, de data 22 de gener de 2016, del qual es 
desprèn que els treballs per l’execució subsidiària han ascendit a la quantitat de 1.089,00.-euros (IVA 
Inclòs) essent aquest import coincident amb l’import estimat corresponent a la liquidació provisional 
aprovada el seu dia. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    



D’acord amb l’article 93.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

93.2 L’execució subsidiària és a càrrec de la persona obligada. Abans d’executar materialment 
els actes que han estat ordenats, es pot liquidar provisionalment l’import de les despeses, els 
danys i els perjudicis que s’hagin de suportar previsiblement, amb vista a la seva liquidació 
definitiva. Quan la persona obligada no satisfaci voluntàriament les quantitats líquides a què 
està obligada, s’han d’exigir per mitjà del constrenyiment sobre el patrimoni. 

D’acord amb l’article 97 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal competent hagi satisfet per a 
l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents a què fan referència els 
articles 95 i 96 són a càrrec de la persona propietària de l’immoble o bé afectat, l’import de les 
quals es pot exigir per mitjà del constrenyiment sobre el seu patrimoni. 

Vist el Decret núm. 2666/15 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es 
proposa l’adopció del següent acord: 

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

1111.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució núm. OE 146/13, una vegada dut a terme 

l’execució subsidiària dels treballs de referència objecte d’aquest expedient, de la finca ubicada a l’Av. 

Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat CEPI 2000, SL. 

2222.- Elevar a liquidació definitiva la liquidació provisional núm. 1566000004 aprovada per acord e Junta 
de Govern Local de 3 de desembre de 2015, per import de 1.089,00.-euros (IVA inclòs). 

3333.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en el 
termini d’un mes a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, 
de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent, 
d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

4444.- Notificar la present resolució a l’interessat, al Departament d’Intervenció i al Departament de 

Tresoreria. 



2222....4444....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11118888////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 18/2016  
Interessat: COMUNITAT LLOBREGAT  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 19 de gener de 2016, la Sra. Mª C. B. N., actuant en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS LLOBREGAT, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 18/2016  per la 
REHABILITACIÓ PARCIAL DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT AL C/ LLOBREGAT DE SEGUR DE 
CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 11 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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 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.

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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS LLOBREGAT  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
18/2016  per la REHABILITACIÓ PARCIAL DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT AL C/ LLOBREGAT DE 
SEGUR DE CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 11 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.

2222....4444....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11119999////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 19/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS  RODANO 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 19 de gener de 2016, el Sr. J.L. T. S., actuant en representació de la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS  RODANO, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 19/2016  
per la LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ ESCOMESA DESAIGÜE VORERA DAVANT DE L'IMMOBLE DEL 
C/ ROINE DE SEGUR DE CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 11 de febrer de 2015 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    



al departament de Via Pal departament de Via Pal departament de Via Pal departament de Via Púúúública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenanblica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenanblica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenanblica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenançççça fiscal a fiscal a fiscal a fiscal 
nnnnúúúúm. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8m. 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 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.

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 COMUNITAT DE PROPIETARIS  RODANO  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  19/2016  per l’execució de LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ ESCOMESA DESAIGÜE 
VORERA DAVANT DE L'IMMOBLE DEL C/ ROINE DE SEGUR DE CALAFELL, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 11 de febrer de 
2015  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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’auode no s’auode no s’auode no s’autoritzartoritzartoritzartoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.

2222....4444....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22220000////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 20/2016  
Interessat: A CUCINA E GINO SCP  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 21 de gener de 2016, la Sra. J. M. S., actuant en representació de A CUCINA E GINO 
SCP, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors exp. núm. 20/2016  per la REFORMA DE 
LOCAL SITUAT al C/ SANT PERE  de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 12 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 17 de febrer de 2017, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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 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.

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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a A CUCINA E GINO SCP  la llicència d'obres menors exp. núm.  20/2016  per la
REFORMA DE LOCAL situat al C/ SANT PERE de CALAFELL,  subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 12 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’auode no s’auode no s’auode no s’autoritzartoritzartoritzartoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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. Advertir que, prèviament a l’inici de les obres, s’ha de pagar la liquidació núm. 1654000068,
sense el pagament, aquesta no serà efectiva.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2222....4444....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    3333////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 3/2016  
Interessat: EDIFICI HERAL MAR  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 8 de gener de 2016, el Sr. A. C. G., actuant en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI HERAL MAR, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors exp. núm. 
3/2016  per la REHABILITACIÓ DE FAÇANA immoble situat al C/ JOAN SALVAT PAPASSEIT de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 23 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    



al planejament, aixal planejament, aixal planejament, aixal planejament, aixíííí    com amb la normativa urbancom amb la normativa urbancom amb la normativa urbancom amb la normativa urbaníííística i tstica i tstica i tstica i tèèèècnica d’aplicacicnica d’aplicacicnica d’aplicacicnica d’aplicacióóóó. No obstant pr. No obstant pr. No obstant pr. No obstant procedeix ocedeix ocedeix ocedeix 
fer les segfer les segfer les segfer les següüüüents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’úúúús ps ps ps púúúúblic municipal amb blic municipal amb blic municipal amb blic municipal amb 
mercaderies, materials de construccimercaderies, materials de construccimercaderies, materials de construccimercaderies, materials de construccióóóó, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, , runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, , runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, , runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, 
descdescdescdescààààrrega de material amb camions, etc. s’haurrrega de material amb camions, etc. s’haurrrega de material amb camions, etc. s’haurrrega de material amb camions, etc. s’hauràààà    de liquidar la tde liquidar la tde liquidar la tde liquidar la taxa d’ocupaciaxa d’ocupaciaxa d’ocupaciaxa d’ocupacióóóó    de la via pde la via pde la via pde la via púúúública blica blica blica 
al departament de Via Pal departament de Via Pal departament de Via Pal departament de Via Púúúública de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenanblica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenanblica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenanblica de l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenançççça fiscal a fiscal a fiscal a fiscal 
nnnnúúúúm. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8m. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 24 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 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.

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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI HERAL MAR  la llicència d'obres menors
exp. núm.  3/2016  per la REHABILITACIÓ DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT AL C/ JOAN SALVAT 
PAPASSEIT, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte 
Tècnic Municipal, 23 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.

2222....4444....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111166665555////2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 165/2015  
Interessat: CTAT. PROP.EDIFICIO LOS ARCOS  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 5 de novembre de 2015, el Sr. M. R. A., actuant en representació de la Comunitat de 
Propietaris Edificio los Arcos, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 165/2015  per 
la REHABILITACIÓ DE LES PATOLOGIES DEL FORJAT SANITARI I PATIS INTERIORS EDIFICI SITUAT AL PG. 
MARITIM DE SANT JOAN DE DEU DE SEGUR DE CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 18 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 19 de febrer de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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 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.

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: 

1.1.1.1. AtoAtoAtoAtorgarrgarrgarrgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICIO LOS ARCOS  la llicència d'obres menors
exp. núm.  165/2015  per la REHABILITACIÓ DE LES PATOLOGIES DEL FORJAT SANITARI I 
PATIS INTERIORS EDIFICI SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU DE SEGUR DE 
CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal, 18 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’aode no s’aode no s’aode no s’autoritzarutoritzarutoritzarutoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.

2222....4444....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22227777////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 27/2016  
Interessat: TELEFONICA DE ESPAÑA  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 22 de gener de 2016, TELEFONICA DE ESPAÑA, SA va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors exp. núm. 27/2016 per la INSTAL.LACIÓ D'UN PAL DE FUSTA I ESTESA D'ESCOMESA AÈRIA 
ENTRE PALS s/ ref. 7377555 A L'AV. TORRE DELS ESCIPIONS de la urbanització Segur de Dalt de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 18 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn:  



““““A la vista de la documentació tècnica aportada per TELEFÒNICA, aquesta es considera suficient i 
s’informa favorablement la comunicació prèvia dels esmentats treballs, donant-se per assabentats. 

Els treballs es realitzaran sota els següents condicionats: 

- L’assabentat inclou l’àmbit dels treballs emmarcats dins de la comunicació prèvia presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la

finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si
s’escau.

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

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi

quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de

la rasa oberta. 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.

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

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

- Cal indicar que els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així

com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà

tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les

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

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

- ABANS D’HAVER D’EXECUTAR ELS ESMENTATS TREBALLS, S’HAURÀ DE SOL·LICITAR EL PERMÍS
CORRESPONENT AL DEPARTAMENT DE LA VIA PÚBLICA.

- CALDRÀ TENIR PRESENT EL COMPLIMENT DE L’ORDRE TIC/341/2003, DE 22 DE JULIOL, PER LA
QUAL COSA, AMB CARÀCTER PREVI A L’INICI DE LES OBRES HAURÀ D’INCLOURE COM A
CONDICIONAT LA NECESSITAT DE DISPOSAR DE L’ACTA DE CONTROL DE L’OBRA O D’UNA
COMUNICACIÓ DE NO AFECTACIÓ EMESA PER L’EMPRESA ELÈCTRICA DISTRIBUÏDORA.

Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen realitzar, 
sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, sense analitzar la compatibilitat urbanística de la 
instal·lació projectada, ni les competències corresponents al Departament de Treball i Indústria en 
aquesta matèria, ni d’altres organismes que hi puguin ser implicats.” 

Vist l’informe jurídic, de data 19 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 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.

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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a TELEFONICA DE ESPAÑA, SA la llicència d'obres menors Exp. Núm.  27/2016  per la
INSTAL.LACIÓ D'UN PAL DE FUSTA I ESTESA D'ESCOMESA AÈRIA ENTRE PALS PER TAL DE
DONAR SERVEI TELEFÒNIC, a l’Av. Torre dels Escipions, 61 de la urbanització Segur de Dalt de
Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic
Municipal, 18 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’auode no s’auode no s’auode no s’autoritzartoritzartoritzartoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.
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Aquest assumpte queda sobre la taula 
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IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 33/2016  
Interessat: GRUPO NEST DE  PROMOCIONES DE SUELO URBANIZABLE SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 15 de febrer de 2016, GRUPO NEST DE  PROMOCIONES DE SUELO URBANIZABLE SL, va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 33/2016  per l’ARRANJAMENT INSTAL.LACIÓ 
AIRES ACONDICIONATS IMMOBLE SITUAT AL PG. MARITIM SANT JOAN DE DEU de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha emès 
informe favorable en data 26 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    
tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    
aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    
ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    
mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    
ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    
aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    
nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 26 de febrer de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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 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.

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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a GRUPO NEST DE  PROMOCIONES DE SUELO URBANIZABLE SL  la llicència d'obres
menors exp. núm.  33/2016  per l’ARRANJAMENT INSTAL.LACIÓ AIRES ACONDICIONATS 
IMMOBLE SITUAT AL PG. MARITIM SANT JOAN DE DEU de Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 26 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'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'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. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’aode no s’aode no s’aode no s’autoritzarutoritzarutoritzarutoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap 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. 

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.

2222....5555....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA 

2222....5555....1111....    AAAALLLLTTTTAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    NNNNIIIICCCCAAAARRRRAAAAGGGGUUUUAAAA 

FFFFeeeettttssss    

1. El 06 de febrer de 2016 va entrar en el registre d’aquest Ajuntament amb el número 2016/4475 la 
instància presentada per J. C. M., mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal per a la 
senyalització d'un ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll davant del  GUAL PERMANENT amb placa número xxxx a  l'entrada i 
sortida de vehicles de la porta del  garatge  situat  al carrer Nicaragua.

2. Comprovat que mitjançant decret va ser concedida llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles 
amb la placa número xxxx.

3. Vist els informes tècnics sobre característiques de la seva ubicació sent necessari la concessió d'un 
contra gual donades les característiques del carrer, i sobre l’existència aparcament en el projecte 
d'obres, i  el nombre de places previstes a l’esmenta’t projecte. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

1111....----    Concedir la llicència municipal de ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll de la placa núm. xxxx al senyor J. C. M. al garatge de 
la seva vivienda situat al carrer Hongria,   i de conformitat amb l'article 24 punts 3 I 4 de l'ordenança 
municipal de guals, la longitud autoritzada de la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per al 
pas exclusiu del vehicle amb la línia de la façana, augmentada com a màxim un metre, a una distància 
de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, una línia discontinua de 10 cm. d'amplada de 
color groc (segons la norma UNE 48103 referència B 502), a trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada 
i amb la longitud concedida a l'autorització més de dues línies perpendiculars a l'anterior, situades 
en els extrems, d'un metre de longitud.    En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública . 

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

2222....5555....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333355552222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 14 de desembre de 2015 per l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que l’empresa Kinbonpla 2, S.L. amb NIF B-63152276
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta Establiment:
Discoteca Santa Locura (Pol. Les Mates El Vendrell). Lloc publicitat: carrer Mossèn Jaume Soler. Als lloc
s indicats hi ha publicitat enganxada a façanes i mobiliari urbà de l’activitat indicada. No consta permís
del departament de Via Púlica”

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:    



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.

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern, com a  òrgan competent, 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: 

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern, com a  òrgan competent, l’adopció del següent acord: 

1. Aprovar incoar expedient sancionador a l’empresa Kinbonpla 2, S.L. amb NIF B-63152276 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 37, 39, 46 i 47 de
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.



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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de
Catalunya, a l’empresa Kinbonpla 2, S.L. 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.

2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303715002254 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002254 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002254 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002254 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 11 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303715002254 que s'ha incoat al Sr. Ed. M. P., 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 26 de novembre de 2015 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. E. M. P., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 17.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer Mercè Rodoreda 
número 5-7 baixos 1. A l’adreça indicada s’estan fent obres de reformes. A la calçada hi han dues 
saques de runes i materials de construcció, sense senyalitzar. No consta llicència d’ocupació de via 
pública. S’annexa foto a l’expedient. El receptor de l’avís signa l’acta”, 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 a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 45 el 22 de febrer de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació. 

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



1. El Sr. E. M. P. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció greu, 
tipificada a l’article 17.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 150,00.-€, 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 al Sr. E. M. P., una sanció de 150,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposa l’article 17.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. E. M. Perez 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. 

2222....5555....4444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000002222000000009999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 25 de setembre de 2014 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que l’empresa Automòbils Autocam, S.L. amb NIF 
B-58473893 podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de 
l'acta “Establiment: Mercat- Km. 0. Lloc: Pàrquing el Blanquet. Els vehicles del pàrquing el Blanquet 
tenen publicitat als parabrises dels vehicles. No consta permís al de departament de Via Pública 
d’aquest establiment per repartir publicitat.”



2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests 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:    

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 Automòbils Autocam, S.L. amb NIF B-58473893
per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 37, 39, 46,
47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de



determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la 
instrucció. 

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de
Catalunya, a l’empresa Automòbils Autocam, S.L. 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.

2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. EXPEDIENT NUMERO 4303715001159 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715001159 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715001159 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715001159 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303715001159 relatiu a l’aprovació de declarar 
l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import segons resolució. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que si ha presentat al·legacions durant la tramitació de l’expedient l’Ajuntament de Cunit, en
relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Festival  d’humor al casal
municipal de Cunit. Lloc publicitat: carrer Sant Pere, Mossèn Jaume Soler, passeig de la Unió i altres
llocs del municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. Està enganxada a les faroles
d’aquets carrers, també en altres llocs del mobiliari urbà. Segons les ordenances municipals, no es pot
fer aquets tipus de publicitat a la via pública.” constitutius d’infracció dels els articles 37, 39, 46, 47 i
50 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat amb la
Resolució de Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2015 amb la determinació de la
responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 72,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data  01 d’octubre de 2015, si
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podria resoldre el procediment, amb el pagament
voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolucióanterior a la resolucióanterior a la resolucióanterior a la resolució, tenint dret a la reducció del 30%
de l'import.

3. Ha estat dictada Resolució expressa amb imposició de sanció de l’import de 72,00.-€, no tenint dret
d’acollir-se a la reducció del 30%, haventhaventhaventhavent    fet efectiu aquest import fet efectiu aquest import fet efectiu aquest import fet efectiu aquest import el 26 de febrer de 2016.el 26 de febrer de 2016.el 26 de febrer de 2016.el 26 de febrer de 2016.

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



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. DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’Ajuntament de Cunit amb NIF P4305200J, pels
motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent fet    efectiu l'import de 72,00.-€
de conformitat amb la sanció imposada.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’Ajuntament de Cunit, per ser
responsable de la infracció.

2.5.6. 2.5.6. 2.5.6. 2.5.6. EXPEDIENT NUMERO 4303715002177 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715002177 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715002177 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715002177 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions el Sr. A. E. C., en relació amb l’expedient sancionador 
que se li ha incoat pels fets denunciats “Adreça: c/ Doctor Dachs nº 20. Especificació dels fets 
presumiblement infringits: Bolcar tres contenidors de la brossa, donar petades a les papereres i 
donar petades als cotxes que hi ha estacionats al lloc. Observacions: No hi ha danys a cap vehicle 
estacionat, a cap paperera ni a cap contenidor de la brossa. Incidència: Els fets son observats pels 
agents denunciats in situ. Signatura: la persona interessada no desitja i refusa còpia.” constitutius 
d’infracció dels articles 65.1.a i 74.1.a de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, de conformitat amb la Proposta de Resolució amb Junta de Govern Local el 04 de febrer 
de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 150,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015, si 
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la 
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la 
resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l'import.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat dictada 
la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 105,00.-€, que el 26 de 
febrer de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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



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. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. A. E. C. atès que no presenta prova 
susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius que s’expressen 
a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet 
efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 105,00.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. A. E. C., es declara 
responsable de la infracció. 

2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. EXPEDIENT NUMERO 4303715002176 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715002176 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715002176 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715002176 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOEFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOEFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOEFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions el Sr. G. M. C., en relació amb l’expedient sancionador que 
se li ha incoat pels fets denunciats “Adreça: c/ Doctor Dachs nº 20. Especificació dels fets 
presumiblement infringits: Volcar tres contenidors de la brossa, donar petades a les papereres i 
donar petades als cotxes que hi ha estacionats al lloc. Observacions: No hi ha danys a cap paperera, a 
cap contenidor de la brossa ni a cap vehicle estacionat. Incidència: Els fets son observats in situ pels 
agents actuants. Signatura: la persona interessada no desitja i refusa còpia.”    constitutius d’infracció 
dels articles 65.1.a i 74.1.a de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, 
de conformitat amb la Proposta de Resolució amb Junta de Govern Local el 04 de febrer de 2016 amb 
la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 150,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2015, si 
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la 
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la 
resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l' import.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat dictada 
la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 105,00.-€, que el 26 de 
febrer de 2016, ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció. 



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

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

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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. G. M. C. atès que no presenta prova 
susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius que 
s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet 
efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 105,00.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. Gonzalo Martin 
Ciampone, es declara responsable de la infracció. 

2.5.8. 2.5.8. 2.5.8. 2.5.8. EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 4303715002497 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU E E E E 
L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

NH/PRP2016/965 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303715002497  relatiu a l’aprovació de declarar 
l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Que ha presenta al·legacions l’empresa Magatzem d’ars amb NIF B63908412, en relació amb
l’expedient núm. 4303715002497 sancionador que se li ha incoat mitjançant la Proposta de Resolució
amb Junta de Govern Local el 10 de febrer de 2016 de la Regidoria de Via Pública, sent el fet
denunciat infracció dels articles 37, 39, 46, 47, 50 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i
ús dels espais públics.

2. 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.



3. El 10 de febrer de 2016 es va dictar proposta de resolució d'imposició de la sanció, amb Junta de
Govern Local.

4. El 23 de febrer de 2016 va efectuar el pagament del 100% de la sanció, l'import de 72,00.-€, data
anterior al decret de Resolució (a la imposició de la sanció), per tant dintre del període de pagament
voluntari.

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

6. 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.

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

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

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

1. Declarar ferm el procediment sancionador per l’empresa Magatzem d’ars amb NIF B63908412, atès
que no presenta prova  susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels
motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat
i haver fet efectiu l'import de la sanció en 72,00.-€ del que hi correspon la bonificació del 30%, sent
l'import de 50,40.-€.

2. Procedir a la devolució de l'ingrés de l'excés de pagament i retornar l'import de  21,60.-€,  tenint
que facilitar les dades bancàries al Departament de Tresoreria per poder procedir a l'esmentada
devolució.

3. Declarar l’arxiu de l’expedient d’aquesta Resolució donat que l’empresa Magatzem d’ars, es declara
responsable de la infracció.

2.5.9. 2.5.9. 2.5.9. 2.5.9. EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 EXPEDIENT NUMERO 4303715002414 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Que ha presenta al·legacions l’empresa Magatzem d’ars amb NIF B63908412, en relació amb
l’expedient núm. 4303715002414 sancionador que se li ha incoat mitjançant la Proposta de Resolució
amb Junta de Govern Local el 10 de febrer de 2016 de la Regidoria de Via Pública, sent el fet
denunciat infracció dels articles 37, 39, 46, 47, 50 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i
ús dels espais públics.



2. 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.

3. El 10 de febrer de 2016 es va dictar proposta de resolució d'imposició de la sanció, amb Junta de
Govern Local.

4. El 23 de febrer de 2016 va efectuar el pagament del 100% de la sanció, l'import de 72,00.-€, data
anterior al decret de Resolució (a la imposició de la sanció), per tant dintre del període de pagament
voluntari.

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

6. 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.

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

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

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

1. Declarar ferm el procediment sancionador per l’empresa Magatzem d’ars amb NIF B63908412, atès
que no presenta prova  susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels
motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat
i haver fet efectiu l'import de la sanció en 72,00.-€ del que hi correspon la bonificació del 30%, sent
l'import de 50,40.-€.

2. Procedir a la devolució de l'ingrés de l'excés de pagament i retornar l'import de  21,60.-€,  tenint
que facilitar les dades bancàries al Departament de Tresoreria per poder procedir a l'esmentada
devolució.

3. Declarar l’arxiu de l’expedient d’aquesta Resolució donat que l’empresa Magatzem d’ars, es declara
responsable de la infracció.

2.5.10. 2.5.10. 2.5.10. 2.5.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 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 19 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303715002078 que s'ha incoat a l’empresa Divermesi S.L., en compliment de la proposta de



Resolució d'aquesta Regidoria el 28 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 05 de novembre de 2015 el plec de
càrrecs, a traves del qual s'imputava a l’empresa Divermesi 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:
Mercat municipal, passeig de la Unió. Establiment: Nicky1s disco club. Fets: Als llocs indicats hi ha
publicitat de l’activitat indicada, està enganxada amb pegament en llocs del mobiliari urbà, 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  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 19 de gener de 2016 va ser declarada ferma el 28 de
gener de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat i que no s'hi ha presentat cap
al·legació.

Fonaments de Dret: 

1. L’empresa Divermesi 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 Divermesi S.L. amb NIF B-43903939, una sanció de 72,00.-€ com autor 
d’una infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics. 



2.- REQUERIR a l’empresa Divermesi 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. 

2.5.112.5.112.5.112.5.11. . . . EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 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. 4303715002079 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 13 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303715002079 que s'ha incoat a l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L., en compliment de la
proposta de Resolució d'aquesta Regidoria el 28 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 05 de novembre 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 Estació parada del bus urbà, mercat
municipal, i altres llocs del municipi. Establiment: Charlotte. Fets: Als llocs indicats hi ha publicitat de
l’activitat indicada, està enganxada amb pegament en llocs del mobiliari urbà, 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 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 13 de gener de 2016 va ser declarada ferma el 28 de
gener de 2016  pel que no pot alterar la resolució final.

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: 

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 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. 

2222....5555....11112222....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    HHHHOOOONNNNGGGGRRRRIIIIAAAA,,,,

FFFFeeeettttssss    

1. El 18 de febrer de 2016 va entrar en el registre d’aquest Ajuntament amb el número 2016/5959 la 
instància presentada per J.A. R. G., mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal per a la senyalització 
d'un ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll davant del  GUAL PERMANENT amb placa número xxxx a  l'entrada i sortida de 
vehicles de la porta del  garatge  situat  al carrer Hongria.

2. Comprovat que mitjançant Decret va ser concedida llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles 
amb la placa número . 



3. Vist els informes tècnics sobre característiques de la seva ubicació sent necessari la concessió d'un
contra gual donades les característiques del carrer, i sobre l’existència aparcament en el projecte
d'obres, i  el nombre de places previstes a l’esmenta’t projecte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

1111....----    Concedir la llicència municipal de ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll de la placa núm. xxxx al senyor J. A. R. G. al 
garatge de la seva vivienda situat al carrer Hongria,   i de conformitat amb l'article 24 punts 3 I 4 de 
l'ordenança municipal de guals, la longitud autoritzada de la llicència serà igual a l'amplada que 
quedi lliure per al pas exclusiu del vehicle amb la línia de la façana, augmentada com a màxim un 
metre, a una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, una línia discontinua de 10 
cm. d'amplada de color groc (segons la norma UNE 48103 referència B 502), a trams iguals de 0,5 a 
1 m de llargada i amb la longitud concedida a l'autorització més de dues línies perpendiculars a 
l'anterior, situades en els extrems, d'un metre de longitud.    En cap cas podran modificar-se nivells a la 
via pública . 

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

2222....5555....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    VVVVEEEEHHHHIIIICCCCLLLLEEEESSSS    PPPPEEEERRRR    RRRREEEENNNNUUUUNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    SSSSEEEEUUUUSSSS    TTTTIIIITTTTUUUULLLLAAAARRRRSSSS    AAAA    FFFFAAAAVVVVOOOORRRR    DDDDEEEE    
LLLL’’’’AAAAJJJJUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTT----EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    2222000011116666////00002222       

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

MATRICULAMATRICULAMATRICULAMATRICULA    BASTIDORBASTIDORBASTIDORBASTIDOR    MARCAMARCAMARCAMARCA    MODELMODELMODELMODEL    TITULARTITULARTITULARTITULAR    DNIDNIDNIDNI    

B-xxxx-VM 463701 RENAULT MASTER M. R. B.  

B-xxxx-PV 252792 SUZUKI SWIFT L. C. L.  



B-xxxx-TW 918691 RENAULT MEGANE C. C. O. 

C-xxxx-BVD 044568 YAMAHA SA22 S. P. D.  

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

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

1. Que segons informe emès, corresponent a l’expedient 2016/02, s'ha complert la normativa de
Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària respecte dels vehicles que consten en la
relació descrita en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

2. Abonar al compte corrent ES16-2013-3037-01-0210202940 a nom de l’Ajuntament de Calafell,
l’import total de 515,00 €.

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

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

2.5.14. 2.5.14. 2.5.14. 2.5.14. EXPEDIENT NUMERO 4303716000157 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000157 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000157 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000157 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
ABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESABREUJAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES  

Fets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 18/02/16 registre entrada núm. 6024 pel Sr. R. G. Asins 
en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 04/02/16 per l’inicií del procediment sancionador en el que exposa el següent:

• Que en relació a l’expedient sancionadors manifesta que no te ingressos per poder pagar la 
sanció, i proposa fer serveis socials. 



2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 23/01/2016, que es 
transcriu literalment: “Adreça: Estacionament del Blanquet, s/n. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: Consum de begudes alcohòliques a via pública. Material intervingut: No s’intervé material, 
doncs el consumeix mentre s’identifica. Observacions: Es convida al renunciat a recollir còpia d’aquesta 
denúncia a Dependències Municipals Policia Local. Incidència: Realitzant tasques d’ordenació de trànsit 
a l’estacionament del Blanquet, s’observa al denunciat consumint una beguda comprada, segons 
manifesta de “Licor 43”. La persona interessada no desitja signar s’indica com recollir còpia.” segons 
l’article 71.1 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

2. Que 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.

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

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

5. Que en relació al que sol·licita sobre la possibilitat de fer treballs socials, manifestar que aquesta
proposta no esta prevista en la nostra ordenança, per la qual cosa no es pot acceptar aquest
suggeriment.

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



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

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

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

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

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

12. 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.

13. De conformitat amb el que disposa 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.

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

15. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor 
senyor Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la 
matèria delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva 
aprovació. La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda: 

1. DESESTIMAR les al·legacions presentades i  IMPOSAR al Sr. R. Gu. A., una sanció de 500,00.-€ 
com autor d’una infracció LLEU, consistent en consumir begudes alcohòliques als espais 
públics, atès el que disposa l’article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics.

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



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

2.5.15. 2.5.15. 2.5.15. 2.5.15. EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i/o de proposició de prova presentat el 23/02/2016 registre entrada núm.
6421 pel Sr. Carlos Álvarez Molina en representació de l’empresa CONFIMAIL S.L. en relació amb
l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
28/01/2016 per l’inicií del procediment sancionador en el que exposa el següent:

1. Que el 25/04/14 la policia local comunica la presumpta infracció per repartiment de
propaganda a domicili dels establiment Supermercado Aldi i BricoDepot.

2. Comuniquen que l’empresa Cofimail SL disposa a traves del Ministeri de Foment certificat
d’operador postal segon prova adjunta, pel que estan autoritzats al repartiment de follets de
publicitat.

3. Que aquest certificat comporta llicencia municipal.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 25/04/2014, que es
transcriu literalment: “Adreça: AV Mossen Jaume Soler amb carrer Mercè Rodoreda. Especificació dels
fets presumiblement infringits:Presunta infracción administrativa a la OOMM de Convivencia
ciudadana y uso de los espacios públicos de Calafell, concretamente a los artículos 39 (autorización
municipal), 45.1 (posesión de los permisos municipales correspondientes) y articulo 47.1 (se cita en la
infracción).
HECHO: Repartir propaganda en los domicilios de la denominada o conocida como “buzoneo”.
Concretamente del establecimiento Supermercado ALDI de Calafell y del establecimiento Brico Depot
de Tarragona. Se adjunta una publicidad de ambas.
OBSERVACIONES: El trabajador de la empresa citada en la presente, en el momento de serle requerida
la autorización municipal para poder repartir propaganda, siendo esta la contemplada en el articulo
38.2 apartado b), informa que él cree que si la posee la empresa, pues semanalmente hacen el reparto
de la propaganda del supermercado ALDI de Calafell entre otros, pero él no la porta y por ello facilita
todos los datos de la misma por si hay algún problema con el permiso citado. El trabajador viste ropa
identificativa de la empresa citada (UNIMAIL con el teléfono serigrafiado y citado anteriormente)”
segons article 37,39,46 i 47.de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels espais
públics. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. Carlos Álvarez Molina en representació de l’empresa
CONFIMAIL S.L., a tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és
procedent l’admissió,

FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    de Dretde Dretde Dretde Dret: 

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

2. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que siguin



possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin 
assenyalar o aportar els propis denunciats. Que la praxis jurisprudencial, la certesa i la veracitat de les 
actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per part dels agents de 
l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta. 

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

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

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

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

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

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

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

• Article 1 1.1 L'Administració competent per atorgar les llicències relatives a l'exercici de la
publicitat dinàmica són els ajuntaments en el terme municipal dels quals es dugui a terme
aquesta activitat.



1.2 L'òrgan competent per a l'atorgament de les llicències a què fa esment l'apartat anterior 
és el que fixin les ordenances municipals, i en el seu defecte, la presidència de la corporació. 

• Article 3 3.1 Han de sol·licitar les llicències les persones físiques o jurídiques que pretenguin
realitzar de manera directa l'exercici de la publicitat dinàmica.
Així mateix, també han de sol·licitar les llicències els col·lectius sense personalitat jurídica en els
termes que determinin les ordenances corresponents.
En tots els supòsits, la llicència s'ha de sol·licitar abans de l’inicií de l'activitat de publicitat
dinàmica que es pretengui realitzar. 
3.2 Cal demanar una llicència per cadascuna de les modalitats de publicitat dinàmica encara 
que es duguin a terme en el mateix municipi. 

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

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

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

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

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

8. Vist el que s’exposa segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver repartiment
de publicitat en el dia esmentat segons es desprèn de les probes paleses dins l’expedient i contraries al
que l’ordenança municipal disposa, no haver obtingut la corresponent llicencia municipal.

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

10. De conformitat amb el que disposa la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  en el següent article que diu:
“Artícle 129.. Principi de tipicitat 1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de



l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del que disposa per a 
l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

11. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  que diu: Per a l'adequada ordenació
de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa sectorial específica,
establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o
limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els criteris establerts en els
articles següents. Així mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1.1.1.1. Les infraccions a les
ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

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

13. De conformitat amb les proves i al·legacions presentades pel Sr. Carlos Álvarez Molina en
representació de l’empresa CONFIMAIL S.L., les quals han estat avaluades i estudiades  no acrediten
res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

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

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

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

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

18. 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.

19. 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.

20. 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: 



Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern, com a  òrgan competent, l’adopció del següent acord: 

1.- Desestimar les al·legacions i la prova presentada pel Sr. Carlos Álvarez Molina en representació de 
l’empresa CONFIMAIL SL amb DNI B43884246 i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els 
articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la 
quantia de  la sanció de 300,00.-€. 

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

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

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

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

2222....5555....11116666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000555533334444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150000534 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 22/03/2015 hora 10’46 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr. G. M. M. C. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Rda Sant Miquel, s/n el 22/03/2015 a les 10’46 . Dades del 
Gos, Nom: Arik, Raça de gos potencialment perillós Pit bull Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  
tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 



150.253E. 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. 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 Acta núm. 534/15 de data 22/03/2015 FIP: 3607/15 
Persona Requerida: G. M. M. C.
FFFFeeeettttssss    
1. El 22/03/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor G. M. M. C. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça Pitbull. 
Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seus propietari o 
conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor Gregorio 
Manuel Martínez Corral (43569991X) 

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

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

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



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

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

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

a. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
b. 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 €. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor G. M. 
M. C.   per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell. “ 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

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

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr. G. M. M. C. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat 
amb els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de 
Calafell. 



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

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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. G. M. M. C. 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....5555....11117777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222333300005555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002305 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 24/10/2014 hora 10’00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr. J. M. M. N. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "existencia de dos animales Pit Bull en patio exterior. Se 
encuentran en estado de semiabandono Ladran todo el dia molestias continuas a los vecinos del 
bloque. Los animales se orinan y hacen excrementos en el patio, fuerte olor desde el exterior y vecinos 
de al lado. ...el patio no se limpia munca ya que hay mucha acumulación de excrementos, denunciado, 
requerido en verias ocasiones por los agentes no obedece... Molestias continuas por ruido de 
perros ladrando, animales en estado de semiabandono. Acumulación de excrementos; fuerte 
olor; se ensucia la via pública. Quejas de la comunidad de propietarios, administrador. No 
atiende el denunciado.” 

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 24/10/2014 indicador K-01 (UMC) 
Persona Requerida: J. M. M. N.
FFFFeeeettttssss    



1. El 24/10/2014, la Policia Local aixeca acta AXXPL per infracció de la Ordenança de tinença d’animals 
contra el senyor Josep Maria Malivern Nuñez segons consta en acta, entre d’altres perquè “dos 
animales Pit Bull” en patio exterior, en estado de semiabandono. Ladran todo el día molestias 
continuas a los vecinos del bloque...”, “el patio no se limpia nunca ya que hay mucha acumulación de 
excrementos”, “denunciado requerido en varias ocasiones por los agentes no obedece”. La raça de 
gos Pit Bull és una de les considerades com a potencialment perillosa.
La incidència descrita a l’acta és  “ molestias continuas por ruidos de perros ladrando¨”,”acumulación 
de excrementos”, “quejas comunidad de propietarios”
2. Al respecte d’aquests fets, amb anterioritat a l’aixecament de l ‘acta i a instàncies d’un veí de la 
finca (RE 20842), el Departament de Medi Ambient va advertir al requerit de les obligacions dels 
propietaris d’animals de companyia ( RS 11230 del 15 de juliol, i acusament de rebuda de data 21/8). 
També es va donar trasllat a la Unitat de Mediació i Convivència de la Policia Local.
3. el 18 d’agost es van rebre al Departament de Medi Ambient dues instàncies més que manifesten la 
mateixa queixa. (RE 26025 I re 26026).

4. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap animal inscrit al 
cens d’animals de companyia a nom de J. M. M. N. ni tampoc que aquest hagi sol·licitat o 
obtingut llicència administrativa per la tinença i conducció de gos perillós. No es pot informar 
sobre si duen implantat el xip obligatori.
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 
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’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, estableix que la
competència sancionadora establerta a les lleis 10/1999, del Parlament de Catalunya i 50/1999 de
l’Estat, correspon exclusivament als ajuntaments.
3.3.3.3. Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia
estableixen:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

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

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFINORMES ESPECÍFINORMES ESPECÍFINORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i 
el Decret 170/ 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
c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a l’annex I

del RD 287/2002:

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

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

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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 

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

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

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



TÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIATÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIATÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIATÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA    

Article 20Article 20Article 20Article 20 
Segons el decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen 
l’obligació de mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, i en aquest sentit han d'estar 
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats. 
Article 21Article 21Article 21Article 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 representar cap situació de perill sanitari, o d'incomoditat
per als veïns, altres persones en general, o pel mateix animal.

b. S’ha de tenir en compte si les comunitats de veïns i/o propietaris han previst la possibilitat
de tinença d'animals en els habitatges, i no hi hagi cap impediment sobre això en el
reglament de les esmentades comunitats.

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    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        
Vist el que s’exposa, informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al 
senyor J. M. M. N. per infracció dels articles 9, 11,14, 20, 21 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 exigències de l’especie”
“l’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen en
l’article, 2 de la Llei 10/1999, de 30de juliol, sobre la tinença de gossos considerats perillosos” Així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicencia municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, microxip i retol identificatiu en el seu domicili.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9, 11, 14, 20, 21 i 22 de l’ordenança sobre la tinença d’animals al municipi de Calafell, de
conformitat amb l’informe de la tècnica.
Així com incompliment de l’article 77.1.d) de l’ordenança gral de convivència ciutadana i ús dels espais
públics de Calafell.

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. J. M. M. N. 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, 14, 20,21 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. 

2222....5555....11118888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222222233331111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
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    
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. H. 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.

Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22    
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. 
Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió     
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora Montserrat 
Hidalgo Góngora (39681660J) per infracció dels article 21a) i 22 de l’Ordenança Municipal sobre la 
Tinença d’animals de companyia de Calafell.” 
Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de Dret:Dret:Dret:Dret:    
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
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 Montserrat Hidalgo Gongora  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  

2222....5555....11119999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111111133332222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150001132 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 12/06/2015 hora 16’00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr. B. A. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Carme Desvalls, 2 amb passeig marítim el 12/06/2015 a 
les 16’00 . Dades del Gos, Gordo:, Raça de gos potencialment perillós American Stafforshire 
Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense 
llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir 
contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E.. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui 
identificat amb  microxip. 



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

“IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 12/06/2015 Núm. Acta: FIP 7550/15 GESPOL 1132/15 
Persona Requerida: A. M. B.   
FFFFeeeettttssss    
1. El 12/06/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor  A. M. B. Segons consta en acta es tracta d’un gos American Stafforshire 
Terrier. Aquesta raça es considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seu propietari 
o conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

b. gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa

c. gossos que pertanyen a una de les races següents o llur encreuament relacionades a l’annex I
del RD 287/2002:

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

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

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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 

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

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

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



14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la persona 
que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació administrativa de la 
inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor  A. M. B.  
per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9 ,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. A. M. B. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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



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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. Ali MAhib Bougrane 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....5555....22220000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000000044441111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000041 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 30/12/2014 hora 16.45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra J. Al. O.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "..Que sobre les 16:40 hores el present dia els agents amb la TIP 162 i 
168 han estat requerits per Sala de Coordinació Policial per adreçar-se a l’Av. Espanya núm.14 1r pis, 
amb motiu d’unes queixes veïnals per molèsties d’un gos. Que segons manifesta la persona 
requeridora (identificada a la capçalera de l’acta) es tracta d’unes molèsties reiterades que 
persisteixen des de fa mesos,  ocasionades segons ella per la veïna de l’apartament 4 d’aquest 
mateix edifici i que, concretament, són causades per un gos que aquesta veïna té al balcó de casa seva. 
Que la Sra. Barrera ha informat que aquest gos fa les seves necessitats al balco i com a 
conseqüència li cauen a la seva terrassa ocasionant problemes d’insalubritat , a més de molèsties per 
soroll quan borda l’animal i la propietària no hi és al domicili. Que segons informa la Sra. Barrera als 
agents, ja va presentar instància a l’ajuntament per aquests motius. Que els agents han identificat la 
persona presumpta  causant de les molèsties, qui ha acreditat ser Jessica ALBA OLLER amb DNI 
46479326Y, nascuda el 16/11/1991 a l’Hospitalet de Llobregat, filla d’Antonio i Nuria i amb domicili a 
Av Espanya, 14 apartament, 4. Que els agents s’han entrevistat amb aquesta persona i han comprovat 
les condicions amb que té al seu gos, observant que aquest es troba al balcó en aquests moments i 
que durant la presencia de la patrulla no es troba bordant. Que al balco té uns 8-9 metres de llarg amb 
barana de barrots, en la qual la propietària té instal·lada una planxa amb de plàstic amb silicona a la 
base  per evitar caiguda d’objectes, exceptuant el tram final del balcó, d’un metre aproximat, en el 
qual queden únicament els barrots. Que en el moment en el qual estan els agents al domicili, al balcó 
no s’observa que estigui pixat, però si tres defecacions del gos. Que els agents informen a la 
propietària del gos de les seves obligacions legals quan a la tinença d’animals de companyia al domicili 



, en virtut de l’Ordenança municipal de convivència i l’ordenança que regula la tinença d’animals de 
companyia.” 

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 10 PL de data 30/12/14 i amb número  FIP 19342/14 
Persona Requerida: J. A. O.    

FFFFeeeettttssss    
1. 30/12/2014, la Policia Local aixeca acta A 10 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 

d’animals, contra la senyora J. A. O .
2. Que sobre les 16:40 hores la patrulla es requerida per adreçar-se a l’Av. d’Espanya, 14, 1r pis, 

amb motiu d’unes queixes veïnals per molèsties d’un gos.
Que segons la persona requeridora, senyora Barrera, es tracta d’unes molèsties reiterades que 
persisteixen des de fa mesos, ocasionades per la veïna de l’apartament 4 del mateix edifici i 
ocasionades pel gos que aquesta veïna té tot el dia al balcó.
La senyora Barrena informa que el gos fa les seves necessitats al balcó i li cauen a la seva 
terrassa ocasionant problemes d’insalubritat, i molèsties de soroll quan el gos borda i la 
propietària no hi és al domicili. 

3.3.3.3. 
Que els agents s’han entrevistat amb aquesta persona i han comprovat les condicions amb les 
que té el seu gos, observant que aquest es troba al balcó i que no borda en presència de la 
patrulla. Que en el moment en el que estan els agents al balcó no observen que aquest estigui 
pixat, però si tres defecacions del gos al terra 
Que el balcó té uns 8-9 metres de llarg amb barana de barrots, en la qual la propietària té 
instal·lada una planxa de silicona a la base per evitar la caiguda d’objectes, exceptuant el tram 
final, d’un metre aproximadament, en el qual queden únicament els barrots . 

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 J. A. O. per 
infracció dels article 21a) i 22 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia 
de Calafell    ”””” 



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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, “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
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 J. A. O. 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 J. A. O. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 



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

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

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

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal   i microxip  

2222....5555....22221111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000555533335555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150000535 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 19/03/2015 hora 17’00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra. G. O. G. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Monturiol, 10 el 19/03/2015 a les 17’00 . Dades del Gos, es 
desconeix:, Raça de gos potencialment perillós American Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a 
OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança 
de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E.. Portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb  microxip. 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:
“IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions-
Acta D20PL núm. 535/15 de data 19/03/2015 FIP 3583/15
Persona Requerida: G. O. G.
FFFFeeeettttssss

1. El 19/03/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora  G. O. G.
Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça American Stafforshire considerada per la normativa 
com a potencialment perillosa i el seu propietari o conductor ha de disposar de la llicència 
administrativa obligatòria.
L’infractor comenta que el gos és de la seva parella i no porta la documentació al damunt. Els agents li 
donen un dia de marge per que la presenti a la comissaria. Documentació no presentada.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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



2222.... Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa de la senyora G. O. 
G.
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la
d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també
aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002,
d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones
propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.
3.3.3.3. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

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

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.2. 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 €. 
Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió     



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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

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

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra. G. O. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 11 i 14  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 



Catalunya, a la Sra. Gloria Oviedo Galdeano 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. 

2.5.22. 2.5.22. 2.5.22. 2.5.22. EXPEDIENT NUMERO 4303715001015 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715001015 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715001015 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715001015 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714001015 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 23 de maig  de 2014  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública EL Sr. M. A. C. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l'acta “carrer Altafulla 55A a l’adreça indicada hi ha un camió-cuba 
matricula 1068-BRW i un generador ocupant i tallant la zona d’aparcament i un carril de 
circulació. No consta llicència del departament de via pública s’annexa foto”.

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

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà
considerada una falta greu, ...” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

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

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



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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr M. A. C. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal convivència ciutadana 
i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que 
correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. M. A. C. 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....5555....22223333....    CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDDEEEE    NNNNOOOOMMMM    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL,,,,    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    444xxxx    DDDDEEEELLLL    CCCC////    CCCCOOOOMMMMTTTTEEEE    GGGGÓÓÓÓMMMMEEEEZZZZ    
OOOORRRRBBBBAAAANNNNEEEEJJJJAAAA,,,....       

FetsFetsFetsFets    

1. En data 5 de novembre de 2015 es va donar d’alta d’ofici de llicència de gual permanent, la
placa de gual xxxx del c/ Comte Gómez Orbaneja A a nom de la Sra. E. C. R., mitjançant 
acord de Junta de Govern Local.

2. Des del departament de Rendes en han comunicat que el nom de la persona que es va fer l’alta no 
és correcte ja que hi ha un escriptura d’herència de data 9 d’octubre de 2015 a favor del Sr. 
F. J. M. C.

3. Que en data 11 de novembre es va fer una liquidació de gual, la qual es va adjuntar dins la 
notificació de l’acord de Junta a nom de la Sr. E. C. amb núm. de referència 
150112339920 per import toral de 146,50€ . 



4. Que la transcripció de les dades del sol·licitant són incorrectes, ja que el nom correcte ha de ser
F. J. M. C. i no El. C. R. tal i com consta en l’acord.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Que es tracta d’un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenat en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, d’acord amb el que disposa l’article 
105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu.

2. Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del nom del 
sol·licitant, oooonnnn    ccccoooonnnnssssttttaaaa::::
“Donar d’alta d’ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Comte Gómez 
Orbaneja, a través de la vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom de la Sra. E. C. 
R., mitjançant placa de GUAL xxxx, amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions 
següents:” 

Ha de constar:Ha de constar:Ha de constar:Ha de constar:    
“Donar d’alta d’ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Comte Gómez 
Orbaneja, a través de la vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom del Sr. F. J. M. 
C., mitjançant placa de GUAL xxxx, amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions 
següents:” 

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

4- El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor
senyor Juan José García Àlvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la
matèria delegada comporta la presentació de la 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. RECTIFICAR l’error material i donar de baixa l’autoliquidació practicada a nom de la Sra. Elena 
Cervantes Ruiz núm. de referència 150112339920 per import de 146,50 €. de data 11 de 
novembre de 2015, de conformitat al que s’exposa ens els apartats anteriors.

2. Fer una nova liquidació corresponent a la placa+estudi tècnic per aquest 2016, ja que segons 
s’ha consultat amb el departament de rendes el rebut de la taxa de gual del 2016 ja surt a 
nom del senyor F. J. M. C.

3. Es donarà compte d’aquesta resolució a l’interessat i als departaments de Rendes i Tresoreria. 

2.5.24. 2.5.24. 2.5.24. 2.5.24. EXPEDIENT NUMERO 4303715002403 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002403 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002403 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002403 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       



EXPEDIENT NUMERO 4303715002403 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR 

AT/ PRP 1021 /2016 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150002403 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

Vistes les dues actes que es transcriuen literalment: 

En l’acta emesa el 28/11/2015  hora 16,00  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra. K. G. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Passeig Maritim Snt Joan de Deu, 220 el 28/11/2015 a les 
16’00 . Dades del Gos, Nom: Mayday raça de gos potencialment perillosa American Stafforshire 
Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense 
llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir 
contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E.Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar un gos perillos sense morrió a la 
via o en un espai públic. Portar una persona, més d’un gos potencialment perillós”. I  En l’acta 
emesa el 28/11/2015  hora 16,08  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via 
Pública que la Sra. Karen Gando Molina  amb NIE X6677039R podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Passeig Maritim Snt Joan de Deu, 220 
el 28/11/2015 a les 16’08 . Dades del Gos, Nom: Rocco raça de gos potencialment perillosa American 
Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar 
el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 
No tenir contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E. Portar un gos perillos sense morrió a la via o en un espai públic. Portar una persona, més 
d’un gos potencialment perillós. 

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

“IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 28/11/2015 i amb número  Gespol14680/15 
Persona Requerida: K. G. M.    

FFFFeeeettttssss    
1. El 28/11/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora  K. S. G. M. Es tracta d’un gos de raça considerat potencialment  perillós: 
American Sttanfordshire Terrier.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

cobertura mínima de 150.253€.
- Portar el gos deslligat a la via pública o en espai públic. 



- Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic.
- Portar una persona, més d’un gos potencialment perillós.
- Agressió a una persona amb lesions lleus i trasllat a l’hospital del Vendrell.

El 28 de novembre la senyora K. G. M. passejava pel passeig Marítim Sant Joan de Déu, a l’alçada del 
número 220, amb el seus gossos deslligats de nom Mayday i Rocco. El gos Rocco va atacar i mossegar 
a una persona, que va ser traslladada pels Serveis Sanitaris a l’hospital del Vendrell amb ferides 
lleus.  
2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient hi consta que el 2 de desembre 
de 2015, la senyora K. S. G. M., va sol·licitar la tramitació de llicència de tinença i gos perillós, 
presentant tota la documentació necessària (RE 2015/41629).
3. Estan pendents de rebre els antecedents penals per l’atorgament de llicència de tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos per la senyora K. S. G. M. que es van sol·licitar el 10 de desembre 
de 2015.
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la
d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a
Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també
aquesta matèria en els aspectes següents:
- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.
Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002,
d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones
propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

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

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.2. 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 €. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora K. S. 
G. M. per infracció en el moment dels fets,  dels l’articles 9, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6  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, 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
l’articles  9,  i gossos potencialment perillosos 14.2, 14.3, 14.4  i 14.6, de conformitat amb l’informe
de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra. K.-S. G. 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 Generalitat de 
Catalunya, a la Sra. K.-S. G. 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. 

2.5.25. 2.5.25. 2.5.25. 2.5.25. EXPEDIENT EXPEDIENT EXPEDIENT EXPEDIENT NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO NUMERO 4303714000967 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000967 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    
1.En l'acta emesa el 30 d’abril  de 2014  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública EL Sr. M. G.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l'acta “carrer Comte Gómez d’Orbaneja, 73 a l’adreça indicada hi ha 
a la vorera una pila de material de construcció “gravilla” que ocupa també una part una part del 
carril de circulació . només hi ha un cono de senyalització l’ocupació .també hi ha una mini retro 
fent maniobres a la calçada entrant i sortint de la finca. No consta llicència d’ocupació de Via 
Pública. S’annexa foto ”.

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

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

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



2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà
considerada una falta greu, ...” 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: 

. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr G. M. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal convivència ciutadana 
i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que 
correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció. 

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. M. 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. 

2.5.26. 2.5.26. 2.5.26. 2.5.26. EXPEDIENT NUMERO 4303714000794 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000794 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000794 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000794 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000794 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  



Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 23 de maig  de 2014  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública la Sra C. S. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l'acta “carrer Nervion, 8 2n 2a Esc 1 al pis indicat de  l’adreça indicada 
estan fent reformes a la vorera hi ha una saca de runes, sense identificació i no apta per runes. 
No consta llicencia d’ocupació de via pública. S’annexa foto, la saca pertany al pis indicat”.

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

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà
considerada una falta greu, ...” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra M. C. S. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal convivència ciutadana 
i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que 
correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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



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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de
Catalunya, a la Sra. Maria Catalan Saura  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....5555....22227777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111000044443333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150001043 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 26/05/2015  hora 15’25  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr J. C. A. F. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Vilamar, 91 el 26/05/2015 a les 15’25 . Infraccions 
tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia art. 47.4 N no  portar corretja ni collar amb la 
xapa numerada del cens a la via pública”  

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 AXXPL de data 26/05/2015 i amb número  6715/15 
Persona Requerida: J. C. A. F.   
FFFFeeeettttssss    
1111.... 26/05/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor J. C. A. F. per anar amb el gos deslligat a la via pública i sense identificació.
La infracció tipificada a l’acta és infracció a l’Ordenança sobre la tinença d’animals al municipi de 
Calafell.
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt
1111.... 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.



2222.... Al respecte dels fets descrits, l’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22229999
29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies publiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal.
29.2.Els gossos han d’anar proveïts de collar i corretja, amb la seva identificació, mitjançant la xapa 
censal actualitzada.
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor J. C. A. F., 
per infracció dels articles 29.1 i 29.2, 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, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal  i microxip

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
l’articles   29.1 i 29.2 , 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 ,  47.4N. tipificada com a molt  greu susceptible de ser sancionada
amb l'import de fins a 1.000,00.-€ en virtut de l’article 49.1

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. J. c. A. F. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 29.1 i 29.2  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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



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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr J. c. A. F. l 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, assegurança corresponent, microxip . 

2222....5555....22228888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222333311117777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150002317 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 21/11/2015  hora 14.35  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra. M. del M. C. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Marca Hispànica, 1 , 20 el 21/11/2015 a les 14’35 . 
Dades del Gos, Nom: Noa raça de gos potencialment perillosa. Infraccions tipificades a OO.MM  
tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança de resposabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E.Portar el gos deslligat a la via o en un 
espai públic.Portar un gos perillos 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 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D 20 PL de data 21/11/2015 número de l’acta: FIP 14404/15 
Persona Requerida: M. del M. C. M.    
FFFFeeeettttssss    
1. El 21 de novembre de 2015, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança 
Municipal en matèria de gossos perillosos a la senyora M. del M. C. M.



2. Es tracta d’un gos de mescla de raça American Stafforshire Terrier que és una de les races tipificades
com a perillosa, de nom Noa, amb caracterítiques que corresponguin a les que figuren a l’Annex, RD
287/2002 II.
Porta implantat el microxip identificatiu obligatori, núm. 985121013141216.
3. Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents:

- 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 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
- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic.

El dia 21 de novembre de 2015 el gos de nom Noa anava deslligat pel carrer junt amb un altre gos, de 
nom Ares, de la mateixa propietària i van mossegar un gos de raça Yorkshire causant-li la mort, com a 
mesura cautela el gos va ser comissat al dipòsit municipal. 
El dia 23 de novembre es va personar la propietària al Departament de Medi Ambient per pagar les 
taxes municipals i va retirar el seu gos del dipòsit municipal. 

5.Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, hi consta que el 23 de novembre 
de 2015 la senyora M. del M. C. M. va sol·licitar la tramitació de llicència administrativa 
(RE2015/40703)
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt
1.1.1.1. Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia
estableixen:
“Article 9“Article 9“Article 9“Article 9
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats a
partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència.
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa d’una
assegurança de responsabilitat civil.”
Article 11Article 11Article 11Article 11
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa.
Article 14Article 14Article 14Article 14
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 €.
2.2.2.2. Pel que fa a la consideració de la raça American Staffordshire Terrier com a perillosa, 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.  

Conclusió:Conclusió:Conclusió:Conclusió:    
Davant els fets exposats, informo favorablement sobre l’inici d’expedient sancionador, donat  que 
existeix infracció dels articles 9,11 i 14 de les Ordenances Municipal de tinença d’animals al municipi 
de Calafell.“ 

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

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
l’articles  9, 11 i gossos potencialment perillosos 14.2 i 14.6, 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: 

.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra. M. del M. 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 Generalitat de 
Catalunya, a la Sra. M. del M. 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. 

2222....5555....22229999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222333311118888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 43037150002318 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 21/11/2015  hora 14.35  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra. M. del M. C. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Marca Hispànica, 1 , 20 el 21/11/2015 a les 14’35 . 
Dades del Gos, Nom: Ares raça de gos potencialment perillosa. Infraccions tipificades a OO.MM  
tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança de resposabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E.Portar el 



gos deslligat a la via o en un espai públic.Portar un gos perillos sense morrió a la via o en un espai 
públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

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

“IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D 20 PL de data 21/11/2015 número de l’acta: FIP 14404/15 
Persona Requerida: M. del M. C. M.    
FFFFeeeettttssss    
1. El 21 de novembre de 2015, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança 
Municipal en matèria de gossos perillosos a la senyora M. del M. C. M.
2. Es tracta d’un gos de mescla de raça American Stafforshire Terrier que és una de les races tipificades 
com a perillosa, de nom Ares, amb caracterítiques que corresponguin a les que figuren a l’Annex, RD 
287/2002 II.
3. Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents:

- 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 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
- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip 

El dia 21 de novembre de 2015 el gos de nom Ares anava deslligat pel carrer junt amb un altre gos, de 
nom Noa, de la mateixa propietària i van mossegar un gos de raça Yorkshire causant-li la mort, com a 
mesura cautela el gos va ser comissat al dipòsit municipal. 
El dia 23 de novembre es va personar la propietària al Departament de Medi Ambient per pagar les 
taxes municipals i va retirar el seu gos del dipòsit municipal. 
5.Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, hi consta que el 23 de novembre 
de 2015 la senyora M. del M. C. M. va sol·licitar la tramitació de llicència administrativa 
(RE2015/40709)
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt
1111.... Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia 
estableixen:
““““AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    9999
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.”
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    11111111
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa.
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. 
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 €. 
2.2.2.2. Pel que fa a la consideració de la raça American Staffordshire Terrier com a perillosa, 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.  
Conclusió:Conclusió:Conclusió:Conclusió:    
Davant els fets exposats, informo favorablement sobre l’inici d’expedient sancionador, donat  que 
existeix infracció dels articles 9,11 i 14 de les Ordenances Municipal de tinença d’animals al municipi 
de Calafell.“ 

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

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
l’articles  9, 11 i gossos potencialment perillosos 14.2 i 14.6, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.

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



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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra. M. del M. 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 Generalitat de 
Catalunya, a la Sra. M. del M. 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. 



2222....5555....33330000....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    VVVVIIIISSSSTTTTAAAA    AAAALLLLEEEEGGGGRRRREEEE 

AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    VVVVIIIISSSSTTTTAAAA    AAAALLLLEEEEGGGGRRRREEEE 

FFFFeeeettttssss    

1. El 29 de febrer de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número  2016/6936, 
instància presentada pel senyor I. M. O., mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal d'entrada 
i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta 
del garatge situat al carrer Vista Alegre gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor I. M. O., situat al carrer Vista Alegre, mitjançant la placa de 
gual xxxx, d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 4,4  metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida 
a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en 
els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 



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

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

2222....5555....33331111....    AAAALLLLTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOOFFFFIIIICCCCIIII    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    GGGGUUUUAAAAIIIIAAAANNNNEEEESSSS

Fets Fets Fets Fets 

1- El 12 de maig de 2014 el regidor de Via Pública va aprovar el decret núm. 2014/2741 notificat amb 
justificant  del recepció del 20 de maig. L’Expedient 4303714000417 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). 

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....----    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 de  M. P. C. mitjançant la placa de GUAL xxxx, 
amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3,20  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. 

2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....---- Així mateix advertir que la manca de pagament dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. Aquesta llicència resta vinculada 
al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada. 

2222....5555....33332222....    AAAALLLLTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOOFFFFIIIICCCCIIII    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    GGGGUUUUAAAAIIIIAAAANNNNEEEESSSS

Fets Fets Fets Fets 

1- El 12 de maig de 2014 el regidor de Via Pública va aprovar el decret núm. 2014/2747març i retornat el
20 de maig de 2014. Es va publicar notificació, de l’ expedient 4303714000420, al BOPT número
2014/196 de 26 d’agost mitjançant Edicte, en el que es transcriu la part resolutiva en el que es resolt el
següent: “PRIMER.-  REQUERIR  perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquesta resolució procedeixi a la legalització del gual de conformitat amb el que disposa 
l’ordenança municipal. Aquest termini podrà ser ampliat per la meitat del termini, prèvia sol·licitud de 
l’interessat abans de finalitzar el termini concedit” 



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 de  P. A. T., mitjançant la placa de GUAL 
xxxx, amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions següents:  

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. 

2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 



3333....---- Així mateix advertir que la manca de pagament dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. Aquesta llicència resta vinculada 
al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada. 

2222....5555....33333333....    AAAALLLLTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOOFFFFIIIICCCCIIII    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    GGGGUUUUAAAAIIIIAAAANNNNEEEESSSS,,

Fets Fets Fets Fets 

1- El 12 de maig de 2014 el regidor de Via Pública va aprovar el decret núm. 2014/2765, 2014/2768 i
2014/2766 notificat amb justificant  del recepció del 19 de maig. L’Expedient 4303714000462 /463 i
415 en el que es resolt el següent: “PRIMER.-  Requerir perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució procedeixi a la legalització del gual de conformitat 
amb el que disposa l’ordenança municipal o presenti les al·legacions que consideri oportunes . Aquest 
termini podrà ser ampliat per la meitat del termini, prèvia sol·licitud de l’interessat abans de finalitzar el 
termini concedit.

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 aquestes tres llicencies en el padró municipal de guals,
de la vivenda situada al c/ Guaianes, 6, gaudirà de capacitat per 1 plaça d’aparcament cadascuna,  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). 

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....----    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 J. A. B. M. , corresponents a tres 
entrades  mitjançant les plaques de gual, amb 1 plaça d’aparcament cadascuna, d’acord amb les 
condicions següents:  

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. 

2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....---- Així mateix advertir que la manca de pagament dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. Aquesta llicència resta vinculada 
al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada. 

2222....5555....33334444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000222299993333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

NH/ PRP2016/ 851 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000293 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 14 de febrer de 2016 hora 10.30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. Mustapha Rakeb responsable solidari de H. R.  podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “al carrer Llobregat 5. 
Especificació dels fets presumiblement infringits: Art. 64.b) Escopir a la via pública. Art. 74.b) 
Desobeir els mandats de l’autoritat. Observacions: Que el Sr. Rakeb durant la intervenció dels 
agents escup fins a 5 (cinc) vegades fent cas omís a les indicacions dels agents. Que és informat que és 
una acció no permesa segons la OOMM de Convivència i aquest respon amb varies escopinades més. 
Que s’informa al pare, Sr. Mustapha Rakeb, via telefònicament dels fets ocorreguts i passarà a buscar 
còpia de l’acta. Incidència: Que els agents actuants realitzant tasques de proximitat



per la zona assignada observen al Sr. R. com llença un got de cartró ple de café amb llet al costat d’un 
arbre i sobre la vorera. Aquest li indiquen que a escassos metres hi ha una paperera i manifesta que 
no ho recull perquè no li dóna la gana i respon amb diferents escopinades davant dels agents. La 
persona interessada no desitja signar l’acta”. 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 64.1.b i 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.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. S’incompleix els articles ”    Article 64.1.Article 64.1.Article 64.1.Article 64.1. No és permès: ... b)b)b)b) ... escopir ... a la via pública, .... Article Article Article Article 
74.1.74.1.74.1.74.1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els següents 
comportaments seran considerats faltes greus: ... b)b)b)b) Desobeir els mandats de l'autoritat.”    de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.  

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. M. R. responsable solidari de H. R. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 64.1.b i 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. M. R. responsable solidari de H. R. 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.

2.5.35. 2.5.35. 2.5.35. 2.5.35. EXPEDIENT NUMERO 4303715001503 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715001503 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715001503 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU EXPEDIENT NUMERO 4303715001503 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU 
DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIODE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

NH/ PRP2016/ 877 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303715001503 relatiu a l’aprovació de declarar 
l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que no presenta al·legacions o proposició de prova la Sra. J. M. S., en relació amb l’expedient  
sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “al carrer Montsià número 15. Que s’observa 
camió autobomba de injecció de ciment tallant el carrer totalment. Que no s’observa cap tipus de 
senyalització. Que presenta autorització tall parcial amb nº 150000305 amb data 29/7/15. Que es fa 
una fotografia del tall. La persona interessada no desitja signar l’acta” i “al carrer Montsià número 
13-15, està tallat al transit per un camió grua matrícula 9078-BBF havia demanat permís per tall 
parcial. No hi ha senyalització correcta per un tall de carrer, només un triangle petit a les 
cantonades, com és veu a la fotografia annexada. El receptor de l’avís és deixa  còpia a l’obra.” 
constitutius d’infracció de l’article 17    de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, de conformitat amb la Junta de Govern Local de Proposta de Resolució el 21 de gener 
de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 562,50.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2015, si 
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la 
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la 
resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l'import.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat dictada 
la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 393,75.-€, que el 22 de 
febrer de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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

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



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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per la Sra. Jo. M. S. atès que no presenta prova 
susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius que s’expressen 
a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet efectiu 
l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 393,75.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que la Sra. J. M. S., es 
declara responsable de la infracció. 

2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE 
FEBRER DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ FEBRER DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ FEBRER DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ FEBRER DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ        

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 18 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local adoptà, entre altres, l’acord que
literalment es transcriu:

PROPOSTA DE RENÚNCIA PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER 
A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES 
PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INCERCIÓ, CONVOCATÒRIA 2014.  

2. Posteriorment a la data de l’acord el SOC ha detectat un error al document (full Excel) Relació
de despeses subvencionables de l’acció d’experiència laboral del programa “Treball i
Formació” amb codi G146NPTIF-004-01 que l’Ajuntament de Calafell havia aportat, entre
d’altres, en la justificació econòmica del Programa Treball i Formació RMI amb número
d’expedient 2014/PRMI/SPO/0015. Concretament en la columna “Total import despesa
mensual subvencionable, la primera cel·la, amb un import de 44,52 €, no estava inclosa al
sumatori.

3. Una vegada realitzat correctament el sumatori, que l’import total justificat és de 65.870,60 € i
no de 65.826,08 €. Com a resultat d’aquesta correcció l’import a renunciar és de 7.070,98 €
i no 7.115,50 €



Accions Import atotgat Import justificat Import renuncia 
Accions 
experiència 
laboral 

72.131,58 65.642,1665.642,1665.642,1665.642,16    6.6.6.6.489,42489,42489,42489,42    

Acció 
formativa 

810,00 228,44 581,56 

65.870,6065.870,6065.870,6065.870,60    7.070,987.070,987.070,987.070,98    

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

1. Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.

2. En el punt 19.4 Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar-ne l justificació econòmica
davant de Servei d’Ocupació de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar des de la
finalització de la darrera acció.

3. En el punt 23.2 s’especifica que en el cas de que la quantitat corresponent al total de
despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l’entitat beneficiària podrà
renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda
indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

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

1. Acordar la rectificació de l’acord de Junta de Govern de data 18 de febrer de renuncia
parcial de la subvenció de la Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  per a la realització del
Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda
mínima d’inserció, convocatòria 2014 amb expedient 2014/PRMI/SPO/0015 sent l’import a
renunciar 7.070,98€7.070,98€7.070,98€7.070,98€

2. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. PROPOSTA DE RENUNCIA PARCIAL DE LA SUBVENCIÓTREBALL I FORMACIÓ PANP 2014, PROPOSTA DE RENUNCIA PARCIAL DE LA SUBVENCIÓTREBALL I FORMACIÓ PANP 2014, PROPOSTA DE RENUNCIA PARCIAL DE LA SUBVENCIÓTREBALL I FORMACIÓ PANP 2014, PROPOSTA DE RENUNCIA PARCIAL DE LA SUBVENCIÓTREBALL I FORMACIÓ PANP 2014, 
NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/PANP/SPO/0109.NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/PANP/SPO/0109.NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/PANP/SPO/0109.NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/PANP/SPO/0109.       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 18 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va acordar acceptar una subvenció
de 86.490,60 euros per dur a terme el programa Treball i Formació  de persones aturades,
prioritàriament de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, que
regula l’Ordre EMO/221/2014 amb número d’expedient 2014/PANP/SPO/0109

2. Segons resolució d’atorgament, la subvenció està dividida en 2 blocs:

Bloc 1Bloc 1Bloc 1Bloc 1
Expedient: 2014/PANP/SPO/0109/EX01



Projecte: Brigada de suport Calafell al dia 
Subvenció: 81.990,60 euros per 10 treballadors/es 

Bloc 2Bloc 2Bloc 2Bloc 2    
Expedient 2014/PANP/SPO/0109/AFG01 
Subvenció: 4.500 euros per a la realització d’accions formatives adreçades als 10 treballadors 

3.3.3.3. Posteriorment el SOC va regularitzar la part de la subvenció destinada a les accions formatives
(bloc 2) incrementant-la en 93,60 euros i quedant per tant en  5.593,60 €

4. Una vegada realitzada la justificació econòmica del programa es constata que l’import total
justificat és de  85.712,38 euros

Accions Import atortgat Import justificat Import renuncia 
Accions 
experiència 
laboral 

81.990,60 81.119,50 871,10 

Acció 
formativa 

4.593,60 4.592,88 0,72 

86.584,2 85.712,38 871,82 

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

1. Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions del Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de
30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria
per a 2014.

2. Ordre EMO/318/2014, de 16 d'octubre, que modifica l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i
Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.

3. D’acord amb l’article 18.2,  un cop finalitzat el programa, les entitats beneficiàries hauran de
presentar la justificació econòmica mitjançant un compte justificatiu de despeses on s’acrediti
la realització de les accions subvencionades i la correcta aplicació dels fons percebuts.

4. D’acord amb l’article 18.6, a més del que prevegi la norma reguladora de la subvenció per
justificar la consecució dels objectius previstos, el beneficiari de la subvenció haurà de
presentar, si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de fons públics
percebuts com a bestreta i no aplicables a l’objecte subvencionable , així com els interessos
legals que en derivin a comptar des del termini de finalització per la presentació de la
justificació econòmica.

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



1. Acordar la renúncia per import de 871’80 euros no justificats, corresponents al programa
Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament de 30 anys, que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació, que regula l’Ordre EMO/221/2014 amb número
d’expedient 2014/PANP/SPO/.

2. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

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 QUAL PEL QUAL PEL QUAL PEL QUAL 
S'APROVA EL TEXT REFS'APROVA EL TEXT REFS'APROVA EL TEXT REFS'APROVA EL TEXT 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  EN EL YA  EN EL YA  EN EL YA  EN EL 
SEU ART. 54 SEU ART. 54 SEU ART. 54 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 L’ORDRE L’ORDRE L’ORDRE 
DEL DIA,DEL DIA,DEL DIA,DEL DIA,    AMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: UMPTES: UMPTES: UMPTES:     

4.1. QUALITAT VIDA I PROM. 4.1. QUALITAT VIDA I PROM. 4.1. QUALITAT VIDA I PROM. 4.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L'ACTIVITAT CARNAVAL RUS, PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L'ACTIVITAT CARNAVAL RUS, PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L'ACTIVITAT CARNAVAL RUS, PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L'ACTIVITAT CARNAVAL RUS, 
ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ CIRÍLICO MEDITERRANEOORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ CIRÍLICO MEDITERRANEOORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ CIRÍLICO MEDITERRANEOORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ CIRÍLICO MEDITERRANEO       

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

Inclusió amb caràcter d’urgència, en Junta de Govern Local del dia 7 de març de 2016, la proposta 
d’autorització de la celebració de l’activitat Carnaval Rus, organitzada per l’Associació Cirílico 
Mediterráneo.    

FetsFetsFetsFets    

1. Una de les finalitats de l’Ajuntament de Calafell és donar suport a les entitats culturals que
organitzin actes d’interès general i que contribueixin a la cohesió social i a la dinamització del
municipi.

2. En data de 22 de febrer de 2016 l’Associació Cirílico Mediterráneo entra una instància a
l’Ajuntament de Calafell sol·licitant d’organitzar una festa anomenada Carnaval Rus al Passeig
Marítim, al costat de la Confraria de Pescadors.

3. La celebració es vol portar a terme el dia 13 de març de 2016 de les 12h a les 15h.

4. Es preveu una assistència de 200 persones i les activitats a desenvolupar són balls, música i tallers
infantils, per la qual cosa se sol·liciten 5 taules, 20 cadires i una connexió elèctrica.

5. S’adjunta a l’expedient els informes dels tècnics dels departaments de Via Pública, Sanitat,
protecció civil i promoció econòmica i l’assegurança de responsabilitat civil.

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    

1.- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, on determina els sotmesos a aquesta llei. 

2.-  Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 



3.- Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la 
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars. 

Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    

Es proposa autoritzar la celebració de l’acte Carnaval Rus organitzat per l’Associació Cirílico 
Mediterráneo el dia 13 de març de 2016 entre les 12 i les 15h, sempre i quan siguin favorables els 
informes dels tècnics municipals competents i prèvia presentació de l’Assegurança de responsabilitat 
Civil per part de l’associació. 

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER.  Autoritzar la celebració de l’acte Carnaval Rus organitzat per l’Associació Cirílico 
Mediterráneo el dia 13 de març de 2016 entre les 12 i les 15h, sempre i quan siguin favorables els 
informes dels tècnics municipals competents i prèvia presentació de l’Assegurança de responsabilitat 
Civil per part de l’associació. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.   Donar compte del present acord als interessats. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:00, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




