
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/11JGL2016/11JGL2016/11JGL2016/11    

A Calafell, en data 14 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 accidentall de la corporació senyor/a 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/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 

1.1.1.1.----    APROVACIO ACTA.APROVACIO ACTA.APROVACIO ACTA.APROVACIO ACTA.    

1.1. JGL2016/9 ordinari 29/02/2016 

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

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D'INTERINITAT, 
D'UN EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDAD'UN EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDAD'UN EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDAD'UN EDUCADOR SOCIAL PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA       

FetsFetsFetsFets    

1. El 26 de febrer de 2016, la coordinadora del departament de Qualitat de Vida, amb el vistiplau
de la regidora de l’Àrea, emet informe sol·licitant es procedeixi a la cobertura del lloc de treball
d’educador social de nova creació i que resta vacant al departament.

2. El 4 d’abril de 2014 es va aixecar acta de l’òrgan qualificador que va dur a terme la selecció del
procés selectiu per un educador social, amb la puntuació de tots els aspirants.

3. El 21 de maig de 2014, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns núm. 2.944, es va resoldre
constituir la formació d'una borsa de reposició formada per les persones aspirants que van
superar tot el procés selectiu, però que degut al nombre de llocs de treball limitats no van ser



proposades per a la seva contractació, formada per rigorós ordre de puntuació, les quals 
podrien ser proposades per a la seva contractació com a educadors/es socials si es produís 
alguna necessitat al Departament de Benestar Social. Aquesta borsa de reposició restaria 
oberta fins a la convocatòria d’un nou procés selectiu. 

4. Atès que el senyor F. S. E. va ser l’aspirant amb major puntuació i va ser contractat per a 
cobrir el lloc de treball ofertat.

5. Atès que l’esmentat empleat causarà baixa per finiment de la causa que va donar lloc a la seva 
contractació, i donat que forma part de la borsa de treball creada a l’efecte, com a educador 
social, i és el primer en la llista, se’l crida per ocupar el lloc de treball que es pretén cobrir, 
confirmant la seva disponibilitat a cobrir l’oferta com a educador social, a jornada completa, 
fins a la seva cobertura de forma reglamentària.

6. Atès que per atendre aquesta petició és necessari l’existència de consignació pressupostària, es 
sol·licita el corresponent informe a la Intervenció municipal.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0087/2016/RH/CG, de 7 de març de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Article 13 del vigent conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament pels anys
2010-2012, serà sotmesa a un període de prova de sis mesos a comptar des del dia de vigència
del contracte. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar per



rescindida la relació sense haver de lliurar cap tipus d’avís previ no motivació, i únicament 
s’exigirà una notificació fefaent d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte. 

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

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

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

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

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

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

2. Contractar laboralment mitjançant un contracte d'interinitat, al senyor F. S. E., com a educador 
social dins del Departament de Qualitat de Vida de la Corporació, a jornada complerta, amb 
efectes del 25 de març de 2016 i fins a la cobertura del lloc de treball en la forma 
reglamentària.

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

Francesc Sánchez EspínFrancesc Sánchez EspínFrancesc Sánchez EspínFrancesc Sánchez Espín    Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    
JornadaJornadaJornadaJornada    100 % 
Sou baseSou baseSou baseSou base    968,57 € E03/2300/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 421,43 € E03/2300/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 709,01 € E03/2300/1300200 
C. ProductivitatC. ProductivitatC. ProductivitatC. Productivitat 206,10 € E03/2300/1500002 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues 
extres)    

2.305,11 € 

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

 3.466,43€ 



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

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ IPROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ IPROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ IPROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ I    LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE 
MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 4 de març de 2016 es produeix el decés de l’empleat d’aquest Ajuntament, senyor J.n R. J.

2. L’esmentat empleat era funcionari de carrera d’aquesta Corporació, i es trobava adscrit al lloc 
de treball de dinamitzador esportiu del Departament d’esports.

3. Atès que resulta procedent la corresponent liquidació del mes de març, es sol·licita a la gestoria 
encarregada dels assumptes de personal d’aquest Ajuntament, que desglossa segons el següent 
detall: 

DESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS EL 04/03/2016DESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS EL 04/03/2016DESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS EL 04/03/2016DESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS EL 04/03/2016    

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    
SOU SOU SOU SOU 
BASE ITBASE ITBASE ITBASE IT    

ANTIGUITAT ANTIGUITAT ANTIGUITAT ANTIGUITAT 
ITITITIT    

COMPL. COMPL. COMPL. COMPL. 
DESTÍ ITDESTÍ ITDESTÍ ITDESTÍ IT    

COMPL. COMPL. COMPL. COMPL. 
ESPECÍF. ITESPECÍF. ITESPECÍF. ITESPECÍF. IT    

COMPL. COMPL. COMPL. COMPL. 
PRODUCT. PRODUCT. PRODUCT. PRODUCT. 
ITITITIT        TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Nòmina març 80,7 19,29 47,12 34,41 102,24 

Subtotal brut 283,76 

IRPF -45,57

Quota Obrera -15,59

Subtotal netSubtotal netSubtotal netSubtotal net    222,6222,6222,6222,6    

Quota empresa 77,74 

Subcost total 361,50 

DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 04/03/2016DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 04/03/2016DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 04/03/2016DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 04/03/2016    

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    
SOU SOU SOU SOU 
BASEBASEBASEBASE    ANTIGUITATANTIGUITATANTIGUITATANTIGUITAT    

COMPL. COMPL. COMPL. COMPL. 
DESTÍDESTÍDESTÍDESTÍ    

COMPL. COMPL. COMPL. COMPL. 
ESPECÍF.ESPECÍF.ESPECÍF.ESPECÍF.    

COMPL. COMPL. COMPL. COMPL. 
PRODUCT.PRODUCT.PRODUCT.PRODUCT.        TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Liquidació de vacances 165,07 39,45 96,39 209,13 70,39 580,43 

Paga extra de desembre 313,19 74,82 184,57 400,46 0,00 973,04 

Subtotal brut 
1.553,47 

€ 

IRPF -249,49 €

Subtotal netSubtotal netSubtotal netSubtotal net    
1.303,98 1.303,98 1.303,98 1.303,98 

€€€€    

Subcost total 
1.553,47 

€ 

TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ 

Total brut 1.837,23 € 



IRPF -295,06 €

Quota Obrera -15,59 €

Total netTotal netTotal netTotal net    1.526,58 €1.526,58 €1.526,58 €1.526,58 €    

Quota empresa 77,74€ 

Cost total 1.914,97 € 

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 098/2016/RH/CG, de data10 de març de
2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’article 35.f) 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, estableix que la condició de funcionari es perd per defunció.

2. En concordança amb aquesta normativa, l’article 230.f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, estableix igualment que la
condició de funcionari es perd per defunció.

3. La Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la
qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit
d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en els termes de la disposició final quarta de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el seu apartat A.2) “Devengo de 
retribuciones: 2.3 letra d) Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con 
carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con 
referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que 
correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán en el mes en que cese en el 
servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que 
sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de 
Clases Pasivas del Estado, y en general en cualquier régimen de pensiones que se devenguen 
por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del 
derecho.”.

4. 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.

5. 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.

6. 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 els imports bruts de nòmina corresponents al mes de març i liquidació del senyor J. R. 
J., segons detall i motius descrits en la part expositiva, fins el 4 de març de 2016, a abonar 
mitjançant transferència bancària amb remesa a banda, sens perjudici de qualsevol altra 
pagament que li pugui correspondre.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada i donar trasllat al Departaments d’Esports, al 
Departament de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria municipals, així com, a la 
gestoria que porta els assumptes de personal, i, tanmateix informar a la Junta de Personal i a les 
seccions sindicals, per al seu coneixement i als efectes escaients. 

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS, COM A PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS, COM A PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS, COM A PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS, COM A 
RESPONSABLE DE CIRCUITS INTERNSRESPONSABLE DE CIRCUITS INTERNSRESPONSABLE DE CIRCUITS INTERNSRESPONSABLE DE CIRCUITS INTERNS, AL DIRECTOR DE SERVEIS ECONÒMICS D’AQUESTA , AL DIRECTOR DE SERVEIS ECONÒMICS D’AQUESTA , AL DIRECTOR DE SERVEIS ECONÒMICS D’AQUESTA , AL DIRECTOR DE SERVEIS ECONÒMICS D’AQUESTA 
CORPORACIÓCORPORACIÓCORPORACIÓCORPORACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que és voluntat d’aquesta Corporació dur a terme la implementació de projectes de
modernització i millora organitzativa, analitzant els processos i les dinàmiques de funcionament
intern de tots els departaments que composen aquesta Administració, per tal d’incrementar
l’eficiència i l’eficàcia de l’estructura organitzativa i millorar la qualitat del servei prestat per la
Corporació.

2. Atès que, per aconseguir aquest objectiu és convenient assignar a una persona responsable per
tal d’estudiar, analitzar i dissenyar sistemes de processos i circuits de funcionament intern per
millorar i facilitar la gestió interna i externa, així com desenvolupar eines de gestió per al
seguiment, l’avaluació i millora de la qualitat de l’activitat dels serveis interns de la Corporació.

3. Atès que la persona proposada per dur a terme aquestes tasques és l’empleat d’aquesta
Corporació, senyor Lluís Torrado Bornals, Director de Serveis Econòmics, pel seu perfil
professional, experiència i coneixement de l’administració local, i concretament, de
l’Ajuntament de Calafell.

4. Atès que aquesta assignació de funcions no implica increment de despesa.

5. Vist l’informe favorable de la directora de Recursos Humans número 097/2016, de 10 de març.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

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

3. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
pel que fa a la relació de llocs de treball.



4. Els articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local, i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
atorguen als ens locals, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la
legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.

5. Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei de bases i l’article 43.3 del Reglament d’organització i
funcionament i regim jurídic de les entitats locals aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986
de 28 de novembre i altra legislació concordant.

6. Article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, pel que fa a l’assignació de funcions.

7. Article 73.2 de la Llei 7/2007, de 2 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat
públic , que estableix que:” Les administracions públiques poden assignar al seu personal
funcions, tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que
acompleixin sempre que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les
necessitats del servei ho justifiquin sense minva en les retribucions”.

8. Article 66 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, de Personal al servei de l’Administració
General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris
Civils de l’Estat, quan disposa que es podrà atribuir als funcionaris el desenvolupament
temporal de funcions per a la realització de tasques, que per causa de major volum
temporal, o altres raons conjunturals, no puguin ser ateses amb suficiència pels funcionaris
que ocupen amb caràcter permanent els llocs de treball als quals són assignats.

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

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

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

12. 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.

13. 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. Assignar, de forma temporal, al funcionari de carrera, senyor Lluís Torrado Bornals, Director de
Serveis Econòmics d’aquesta Corporació, les funcions com a responsable de circuits interns, de
forma complementària a les pròpies del seu lloc de treball, amb efectes del 15 de març de
2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar a tots els departaments de la
Corporació, i a les seccions sindicals, Junta de Personal i Comitè d’empresa.

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

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS 
(RP 04/15)(RP 04/15)(RP 04/15)(RP 04/15)       

1. La senyora Noelia Hurtado Nieto, en representació de la senyora J. M. C., presentà 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament pels danys personals soferts 
per caiguda a la via pública, concretament al ensopegar amb una pilona de senyalització de reserva 
de taxi situada a la plaça Baixador, a Segur de Calafell, en data 16 de maig de 2014.

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets per part del 
reclamant data del dia 23 de maig de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 17.375, aportant documentació mèdica.

3. Consta a l’expedient informe policial número 7554/2014 amb reportatge fotogràfic en relació 
als fets reclamats.

4. En data 22 de gener de 2015, amb RGS 995, es  notifica el Decret 2015/167 declarant 
l’admissió a tràmit la reclamació patrimonial.

5. En data 9 de novembre de 2015, amb RGS 11.780, es formalitza el tràmit d’audiència que es 
degudament notificat. 

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

1. Vistos els articles 139, 141, 142 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 4 a 13 del
R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables.

2. Considerant que la responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada
mitjançant l’acreditació dels següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable
econòmicament i individualitzat respecte una persona o un grup de persones;
b) que el dany o lesió patrimonial sofert sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, en una relació directa, immediata i exclusiva de causa a
efecte, sense intervenció d’elements estranys que podessin influir alterant el nexe causal i c)
absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90, 23/10/90, 14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre
altres)

3. Considerant que és necessari acreditar mitjançant prova suficient els danys, prova que
recau conforme a les regles generals, - article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil i concordants –
sobre el sol·licitant (S. Del T.S. de 3/2/89 entre altres).



4. Considerant que ha d’existir una relació causal directa i exclusiva entre el dany o lesió
soferta i el funcionament dels serveis públics, nexe que ha de ser provat complidament
pel que pretén la indemnització (S.S. del T.S. de 8/10/86, 9/4/85, 15/5/84, 21/12/90 i 5/7/94, entre
altres)

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. Es constata la producció dels danys personals soferts per la senyora M. com a 
conseqüència de caiguda a la via pública, concretament al ensopegar amb una pilona de 
senyalització de reserva de taxi situada a la plaça Baixador, a Segur de Calafell, en data 16 de maig 
de 2014.

2. La senyora M. aporta documentació mèdica que justifica la quantitat reclamada.

3. L’informe policial acredita l’ocurrència de la caiguda provocada per les pilones doblegades i la 
perillositat que comporta pels vianants per la qual cosa es retiren de la via pública.

4. No obstant això la zona presenta un estat de conservació acceptable i els vianants han de 
deambular amb una diligència mínima i les pilones són visibles. L’existència d’una irregularitat a la 
via pública no és causa suficient per entendre una responsabilitat de l’ajuntament al tractar-se 
d’una situació normal i quotidiana.

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

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

7. Vist l’informe emès per l’instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial en data 10 de 
febrer de 2016.

8. S’acompanya a l’expedient informe d’intervenció municipal número 109/2016-PD 78/2016.

9. . Atès el Decret de l'Alcaldia  2669/15, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans 
de govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local. 

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

1. ESTIMAR  PARCIALMENT la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la 
senyora J. M. C. contra l’Ajuntament de Calafell per la qual se l’indemnitza pels fets esdevinguts 
en data 16 de maig de 2014 amb la quantitat de VUIT CENTS SIS EUROS AMB TRENTA QUATRE 
CÈNTIMS D’EURO (806,34.

2. En virtut de la pòlissa de Responsabilitat Patrimonial general vigent en la data del sinistre 
subscrita amb la companyia d’assegurances MAPFRE    Seguro de Empresas, l’Ajuntament es farà 



càrrec de la franquícia establerta de quantitat DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250,00 €), essent 
la diferència, CINC-CENTS CINQUANTA SIS EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS D’EURO 
(556,34 €)    a favor de la senyora J. M. C., a càrrec de la companyia d’assegurances 
esmentada. 

3. AUTORITZAR el pagament de la despesa de la PD 78/2016 de quantitat DOS-CENTS 
CINQUANTA EUROS (250,00 €) en concepte d’indemnització per responsabilitat patrimonial 
autoritzant el pagament a favor de la senyora J. M. C., mitjançant ingrés bancari al número de compte 
ES02 0049 2720 4027 9404 8553.

2222....3333....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAACCCCTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ 

2222....3333....1111....    AAAACCCCOOOORRRRDDDD    DDDDEEEE    NNNNOOOOMMMMEEEENNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDD''''AAAADDDDVVVVOOOOCCCCAAAATTTT    IIII    PPPPRRRROOOOCCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRR    EEEENNNN    EEEELLLL        RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSS    OOOORRRRDDDDIIIINNNNAAAARRRRIIII    
111188882222////2222000011115555       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Nomenament advocat i procurador 182/2015 

FFFFeeeettttssss    

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. 182/2015 instat pel Sr. C. R. S. contra la presumpta desestimació per silenci administratiu 

del recurs interposat per la part actora.

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. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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. 182/2015 interposat per Carlos Rubio Sánchez,  i que es segueix 

davant del Jutjat Contenciós 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 Martínez Bastida,  en el recurs ordinari 

núm. 182/2015, 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 

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. PROPOSTA DE NUL•LITAT DE LES LIQUIDACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE PROPOSTA DE NUL•LITAT DE LES LIQUIDACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE PROPOSTA DE NUL•LITAT DE LES LIQUIDACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE PROPOSTA DE NUL•LITAT DE LES LIQUIDACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE 
REGULA LA TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A REGULA LA TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A REGULA LA TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A REGULA LA TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 
L’EMPRESA VODAFONE ESPAÑA SAU EXPLOTADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT L’EMPRESA VODAFONE ESPAÑA SAU EXPLOTADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT L’EMPRESA VODAFONE ESPAÑA SAU EXPLOTADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT L’EMPRESA VODAFONE ESPAÑA SAU EXPLOTADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’INTERÈS GENERAL D’INTERÈS GENERAL D’INTERÈS GENERAL D’INTERÈS GENERAL        

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

Devolució import liquidacions 4t trimestre de 2010 i 1r, 2n i 3r trimestre de 2011. 

FetFetFetFet    

En el seu dia es van interposar diversos processos conseqüència de les impugnacions de l’ordenança 
fiscal que regula la taxa per ocupació i aprofitament especial del domini públic local per part de 
FRANCE TELECOM, ORANGE, TELEFONICA, EUSKALTEL i VODAFONE. 

En tots ells es recorren les diverses liquidacions anuals de dita taxa, i a l’hora la impugnen 
indirectament desprès d’haver rebut la liquidació. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea per sentència de data 12/07/2012, del següent contingut literal: 

“El articulo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la 
aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o 
privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios 
de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil. 

El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los 
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos 
incompatible con dicho artículo.” 

Tenint en compte que se’ns manifesta que dita companyia no és titular de les xarxes que ocupen el 
domini públic local, i que per aplicació de la doctrina europea i aplicació de la Directiva abans dita, i 
que el propi Ajuntament per acord va determinar deixar sense efecte l’ordenança, no és procedent 
la seva aplicació. 

En aquest sentit en data de 14 de juny de 2013, dins del procediment abreujat 711/2012 sent la 
part actora: FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U. contra l’ajuntament de Calafell, es va dictar  

sentència en la que s’estimava totalment les pretensions de nul·litat de la taxa i com a 
conseqüència també les de la liquidació de la mateixa. Els fonaments de la sentencia diuen: 

SEGUNDO.- Para resolver la cuestión debemos partir de que en fecha 12 de julio de 2012 
el TJUE dictó sentencia en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, 
que a su vez ha dictado tres sentencias, la primera de fecha 10 octubre de 2012, en el 
recurso 4307/2009, y las otras dos de fecha 15 de octubre, en los recursos 861/2009 y 



1085/2010 resolviendo los recursos de casación interpuestos frente a Ordenanzas Fiscales 
que establecían una tasa a las operadoras de telefonía móvil. 

[...] 
Dada la primacía del derecho comunitario y la fuerza obligatoria del criterio emitido por el 
TJUE en la interpretación por vía prejudicial de la Directiva, resulta innecesario el 
planteamiento de /a cuestión de legalidad, puesto que como afirma el Tribunal Supremo 
en la sentencia de 10 de octubre de 2012 "Es consecuencia inmediata de la sentencia de 
TJUE de 12 de julio de 2012, que obligará a los tribunales españoles a corregir su doctrina 
e incluso al legislador a modificar el TRLHL para excluir expresamente a los operadores de 
telefonía móvil no sólo del régimen especial de cuantificación de la tasa, sino también de la 
obligación de pagar la tasa cuestionada cuando, no siendo titulares de redes, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. La normativa sectorial debe prevalecer 
sobre la Ley de Haciendas Locales. Obviamente deberá modificarse también la regulación 
de las ordenanzas municipales para ajustarse a los parámetros de la Directiva autorización y 
al conjunto de las Directivas del sector dictada en el año 2002. 

Finalitzant, conseqüència de tot això, ens diu el fallo: 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
FALLO ESTIMAR INTEGRAMENTE el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de France Telecom España, SA (Orange) y en 
consecuencia anular y dejar sin efecto la resolución impugnada de fecha 30 de octubre de 
2012 de la Alcaldía de Calafell, así como las liquidaciones giradas como consecuencia de la 
tasa de aprovechamiento especial del dominio público local, a de empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés general al trimestre cuarto del ejercicio 2010 y a los 
tres primeros trimestres del ejercicio 2011. 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d'ara endavant TJUE) ha dictat sentència amb data 12 de 
juliol de 2012 a els assumptes acumulats C-55/11, c-57/11 i C-58/11, resolent les qüestions 
prejudicials plantejades pel Tribunal Suprem, sobre l'aplicació de l'article 13 de la Directiva 
2002/20/CE relativa a l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva 
autorització) i la seva incidència en la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local de les empreses de telefonia mòbil, regulada a les ordenances municipals de 
Tudela, Torremayor i Santa Amèlia. 

L’exegesi del recurs davant del TJUE va ser que aquestes ordenances van ser recorregudes per les 
empreses de telefonia mòbil davant els corresponents tribunals superiors de justícia, que van 
desestimar els recursos i rebutjar la sol·licitud de les entitats recurrents de plantejar qüestions 
prejudicials davant el TJUE. Contra les sentències desestimatòries dictades en instància, les entitats 
demandants van interposar recursos de cassació, tornant a sol·licitar el plantejament de qüestions 
prejudicials. 

El Tribunal Suprem, havia confirmat en la sentència de 16 de febrer de 2009, dins del recurs 
5082/2005 sobre la legalitat de l'ordenança reguladora de la taxa de telefonia mòbil del municipi 
de Badalona, va acceptar la sol·licitud de plantejar davant del Tribunal de Justícia les qüestions 
prejudicials: 

1 ª) L'article 13 de la Directiva 2002/20 / CE del Parlament Europeu i del Consell , de 7 de 
març de2002, relativa a l'autorització de caps de bestiar i serveis de comunicacions 



electròniques (Directiva autorització), s'ha d'interpretar en el sentit que s'oposa a una 
normativa nacional que permet exigir un cànon per drets d'instal·lació de recursos sobre el 
domini públic municipal a les empreses operadores que, sense ser titulars de la xarxa, la 
usen per prestar serveis de telefonia mòbil? 

2 ª) Per al cas que es consideri compatible l'exacció amb l'esmentat, article 13 de la 
Directiva 2002/20 / CE, les condicions en les que el cànon és exigit per l'ordenança local 
controvertida ¿satisfan els requeriments d'objectivitat, proporcionalitat i no discriminació 
que aquest precepte exigeix, així com la necessitat de garantir l'ús òptim dels recursos 
concernits?  

3 ª) Cal reconèixer el repetit article 13 de la Directiva 2002/20 / CE efecte directe? 

Val a dir que la taxa regulada en aquestes ordenances és idèntica o quasi igual a la que regula 
mitjançant ordenança en un bon nombre de municipis, entre ells Calafell.  

També que aquesta taxa grava l'ús que fan els operadors de telefonia mòbil de les infraestructures 
de telecomunicacions que ocupen el domini públic local, encara que no siguin els titulars 
d'aquestes instal·lacions. 

L'import de la taxa es determina segons el que estableix l’article 24.1.a) Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
Per calcular la quota tributària es té en compte en les ordenances o be el consum telefònic mitjà 
estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la participació de la telefonia mòbil; o 
be, el nombre de telèfons fixos instal·lats en el Municipi; o be, el consum mitjà telefònic estimat per 
telèfon mòbil per trucades de mòbil a mòbil; o be, per últim, el coeficient atribuïble a cada 
operador, segons la seva quota de participació en el mercat. 

La sentència de TJUE, que recull el argumentat en les conclusions formulades per la advocat general 
Sharpston, conclou, d'una banda, que article 13 de la Directiva autorització s'ha d'interpretar en el 
sentit que s'oposa a l'aplicació d'un cànon per drets d'instal·lació de recursos en una propietat 
pública o privada, o per sobre o per sota d'aquesta, als operadors que, sense ser propietaris 
d'aquests recursos, els utilitzen per prestar serveis de telefonia mòbil i, d'altra banda, que el 
precepte té efecte directe. 

En considerar incompatible l'exacció amb l'article 13 de la Directiva autorització es fa innecessari 
resoldre la 2 ª qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem. La solució a què s'ha arribat en la 
sentència transcendeix a les sentencies com la que hem tingut en relació al procediment 711/2012 
de FRANCE TELECOM tramitat davant del jutjat 2 de Tarragona. Que ha acabat en sentencia 
estimat integrament el recurs. Els motius són els expressats en la sentencia sobre la qüestió 
prejudicial del TSJUE abans referida.  

Ordenança fiscal en qüestió en el seu art. 3 contempla com a subjecte passiu les empreses o 
entitats explotadores dels serveis, tant si són titulares de les corresponents xarxes per mitjà de les 
quals es du a terme el subministrament com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són dels drets 
d'ús, accés o interconnexió a les mateixes. 

D'altra banda la il·legalitat de l'ordenança fiscal es basa en l'incompliment del art 24 TRLHL, en 
concret l'apartat l,c) de què estan exemptes les operadores de telefonia mòbil i considerant 
l'existència d'una doble imposició per un mateix fet o objecte imposable entre aquesta taxa 



d'aprofitament especial i l'existent de la taxa general d'operadors, en concret per la utilització de 
l'espectre radioelèctric, posant en relació l'art 2 de la ordenança amb el seu art. 5.  

Així mateix considerar que aquesta ordenança suposa un menyscapte als principis de 
proporcionalitat i capacitat econòmica perquè fa tributar ingressos derivats del consum de telefonia 
mòbil que no procedeixen de la utilització del domini públic estatal. 

També cal fer especial menció a la recent qüestió plantejada pel Jutjat Contenciós núm. 17 de 
Barcelona, sobre la qual la recent sentència del Tribunal Suprem de 15 febrer 2013 assenyala, en el 
seu Fonament de Dret Primer, que resulta la resposta ja donada pel TJUE és suficient per valorar 
d’acord amb l'article 13 de la Directiva, l'ordenança concretament impugnada, amb independència 
que les exigències i prohibicions del precepte puguin estendre o no "a qualsevol altra tributació o 
contraprestació que els titulars de propietats públiques o privades rebin com a contraprestació per 
la instal·lació en els seus terrenys o propietats recursos de les xarxes de telecomunicacions "(sic), 
amb independència, per tant, de la natura que aquest Tribunal aprecia en l' ingrés regulat per 
l'ordenança que examina, i que es determina en atenció a les seves concretes previsions sobre el fet 
imposable, subjecte passiu i sistema de quantificació, i per tant, en relació a la interpretació que 
s'ha de donar tant a la seva sentència de 12 de juliol de 2012 com a l'article 13 de la Directiva 
2002/20/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 7 de mà d' 2002, i la resolució tindrà una 
indubtable transcendència als efectes de l'Ajuntament,amb independència de la que tingui a nivell 
estrictament processal, i tal com dèiem en l’anterior informe, no s’hagi resoldre res de la qüestió 
fins a la resolució del tribunal de les diverses qüestions suscitades.  

Per aquest motiu la primera sentencia pronunciada pel Jutjat contenciós administratiu número 2 
referenciant la seva resolució ala del TJUE marca la línia que segurament seguiran la resta de les 
sentencies. I per tant, des d'un punt de vista material, i sense perjudici del criteri que mereixi als 
altres jutjats i tribunals las diverses qüestions plantejades, atesa la primacia del dret comunitari, ja 
que com afirma el Tribunal Suprem en la sentència de 10 de octubre de 2012 "És conseqüència 
immediata de la sentència de TJUE de 12 de juliol de 2012, que obligarà als Tribunals espanyols a 
corregir la seva doctrina i, fins i tot, al legislador a modificar el TRLHL per excloure expressament als 
operadors de telefonia mòbil no només del règim especial de quantificació de la taxa, sinó també 
de l'obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no sent titulars de xarxes, ho siguin de drets d'ús, 
accés o interconnexió a aquestes. La normativa sectorial ha de prevaler sobre la Llei d'Hisendes 
Locals. Òbviament haurà modificar-se també la regulació de les ordenances municipals per ajustar-
se als paràmetres de la Directiva autorització i al conjunt de les directives del sector dictada l'any 
2002” per tant, es clar que s’ha de dur a terme aquesta actuació a nivell municipal per tal d’evitar 
caure en un il·lícit.         

I com a conseqüència de la nul·litat de l’ordenança, es deriva la nul·litat de les liquidacions fetes en 
base a al mateixa i per tant, l’obligació de l’Ajuntament de retornar-les. 

Vist l’informe del Director de Serveis Jurídics, Contractació i Compres que s’adjunta a l’expedient. 

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: 

1.1.1.1.----    Anul·lar i deixar sense efectes les liquidacions derivades de la taxa 2.2.11 de la taxa 
d’aprofitament especial del domini públic local a l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU, amb NIF A-
80907397 per l’ocupació i aprofitament especial del domini públic local i procedir a la devolució 
dels imports satisfets de les liquidacions, per un import total de 30.632’32 euros (trenta mil sis-
cents trenta-dos euros amb trenta-dos): 



- 4t trimestre 2010
- 1r, 2n i 3r trimestres 2011

2222....---- Donar compte a l’interessat i als Departaments d’Intervenció i Tresoreria. 

2222....4444....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    IIIINNNNTTTTEEEERRRRVVVVEEEENNNNCCCCIIIIÓÓÓÓ 

2222....4444....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEESSSSTTTTAAAATTTT    DDDDEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPTTTTEEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    SSSSOOOORRRREEEEAAAA    
EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIII    2222000011115555       

El 19 de febrer de 2016 Sorea S.A. envia un e-mail indicant que hi ha un seguit de factures de 
cànon d’aigua incloses en l’estat de comptes corresponents a l’exercici 2015 aprovat per 
l’Ajuntament que no coincideix amb les seves dades.  

Un cop la Intervenció municipal ha comprovat la veracitat d’aquestes incidències, resulta un saldo a 
favor de l'Ajuntament per un import de 1.199,97 euros. 

Com a conseqüència, l'estat de comptes corresponents a l’exercici 2015 resulta amb un saldo 
definitiu  a favor de l'Ajuntament resultant de 6.072,03 euros. 

Vist l’informe d’intervenció núm. 160/2016. 

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.... Aprovar la rectificació de l'estat de comptes corresponents a l’exercici 2015 presentat per 
l'empresa Sorea S.A., amb un saldo a favor de l'Ajuntament resultant de 1.199,97 euros.  

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN.... Donar compte a Sorea S.A. 

2222....5555....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

2222....5555....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111166662222////2222000011115555 

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

Número d’expedient: 162/2015  
Interessat: O. V. P.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 4 de novembre de 2015, la Sra. O. V. P., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 162/2015  per a la CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES I 
ELIMINACIÓ DE PISCINA REOMPLINT AMB BASE DE GRAVA I TERRA VEGETAL, immoble 
situat a l’Av. Espanya de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 17 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 



desprèn: ““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el drProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el drProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el drProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens et de propietat i sens et de propietat i sens et de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obsd’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obsd’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obsd’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys ervacions: En el cas d’ocupar terrenys ervacions: En el cas d’ocupar terrenys ervacions: En el cas d’ocupar terrenys 
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via púbtaxa d’ocupació de la via púbtaxa d’ocupació de la via púbtaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, lica al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, lica al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, lica al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 18 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 Sra O. V. P. la llicència d'obres menors exp. núm.
162/2015  per l’ELIMINACIÓ DE PISCINA REOMPLINT AMB BASE DE GRAVA I TERRA 
VEGETAL I CONSTRUCCIÓ DE TANCA, immoble situat a l’Av. Espanya de Segur de 
Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte 
Tècnic Municipal, 17 de febrer de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents 
condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 



deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2.2.2.2. 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. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que, prèviament a l’inici de les obres s’haurà de pagar la liquidació núm. 1654000144.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE 
GARRAFGARRAFGARRAFGARRAF       

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

APROVACIÓ DEFINTIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE GARRAFAPROVACIÓ DEFINTIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE GARRAFAPROVACIÓ DEFINTIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE GARRAFAPROVACIÓ DEFINTIVA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU 14 COSTES DE GARRAF    

Fets Fets Fets Fets 

En data 9 de juliol de 2015,  la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell aprovà 
inicialment el Projecte de Reparcel·lació  del PAU 14 Costes de Garraf, que s’executa pel sistema de 
reparcel·lació, modalitat cooperació, elaborat pels serveis tècnics del departament d’urbanisme de 
l’Ajuntament Calafell. 

El mateix va ser sotmès a informació pública, amb publicació al Tauler d’Anuncis d’aquest 
Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona Núm. 172, de data25 de juliol de 2015, 
al diari El Punt AVUI, de data 22 de juliol de 2015, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, 
concedint-se tràmit d’audiència als interessats pel mateix termini. 

En data 17 de setembre de 2015 (RE 2015/33049), la Sra. Ma. Amparo Morales Macías i el Sr. 
Justino Antonio Castillo Jiménez van presentar l’escrit d’al·legacions que consta incorporat a 
l’expedient. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte director del departament, de 16 de febrer de 2016, incorporat a 
l’expedient pel que accepta parcialment les al·legacions de la Sra. Ma. Amparo Morales Macías i el 
Sr. Justino Antonio Castillo Jiménez. En concret, accepta l’al·legació per l a que posen de manifest 
l’errada detectada al plànol 6 del Projecte de reparcel·lació que recull coma propietari de la finca 
resultant 3 a la Sra. Ma. Amparo Morales Macías i el Sr. Justino Antonio Castillo Jiménez, 
modificant-lo en congruència amb la resta de la documentació del Projecte de reparcel·lació fent 
constar com a adjudicatària de la finca resultant 3 a la Sra. Ma. Amparo Morales Macías.  

Vist que la societat Gaudir Costa, SL, segons consta a l’expedient, ha aportat resolució de la 
Liquidadora/Registradora de El Vendrell mitjançant la qual autoritza a la cancel·lació de l’hipoteca 
unilateral de la finca urbana registral número 6.763.   

Vista la nota informativa del registre de la Propietat de Calafell de la qual es desprèn que 
l’esmentada finca està lliure de l’esmentada hipoteca unilateral. 



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme, que estableix el procediment d’aprovació dels instruments de gestió 

urbanística, incloent els projectes de reparcel·lació. 

D’acord amb  els articles 144 a 150 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

De conformitat amb allò establert a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

Vist el decret 2666 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: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....---- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació Projecte de Reparcel·lació  del PAU 
14 Costes de Garraf, elaborat pels serveis tècnics del departament d’urbanisme de l’Ajuntament 
Calafell, amb estimació parcial de les al·legacions la Sra. Ma. Amparo Morales Macías i el Sr. Justino 
Antonio Castillo Jiménez, pels motius exposats a l’informe emès per l’arquitecte director del 
departament, de 16 de febrer de 2016. 

_ 
SSSSEEEEGGGGOOOONNNN....---- Publicar l’aprovació definitiva de l’expedient de reparcel·lació, amb notificació personal als 
interessats de l’expedient. 

_ 
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR....---- Elevar, un cop la present Resolució hagi adquirit fermesa en via administrativa, 
certificació de la mateixa, que expedirà la Secretaria Municipal d’acord amb allò establert a l’article 
152 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
un exemplar del Projecte de Reparcel·lació degudament diligenciat, al Registres de la Propietat per a 
la seva inscripció. 

2222....5555....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    33334444////2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 34/2015  
TITULAR: A. E. M.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ DUESAIGÜES DE 
LA URB. BELLAMAR A CALAFELL.  

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per A. E. M., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import 
de la qual és de    4444....000055557777,,,,55550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via 



pública corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    22227777////2222000011115555, per a l’ampliació 
d'habitatge unifamiliar al  C DUESAIGÜES de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    AAAA.    EEEE.    MMMMAAA. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    4444....000055557777,,,,55550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres 
núm.    22227777////2222000011115555

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

2.5.4. 2.5.4. 2.5.4. 2.5.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. 17/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. 17/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. 17/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. 17/2016 

Fets Fets Fets Fets 

1. Vista la instància que a continuació es relaciona en la que es sol·licita llicència municipal
d'obra menor a nom de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

- EXP. OM. 17/2016.EXP. OM. 17/2016.EXP. OM. 17/2016.EXP. OM. 17/2016.----    s/ ref. 150306TRR SH, per a l’obertura de rasa sobre vorera i
calçada de 2068 x 0,4 metres quadrats i connexió de 23 ramals per a subministrar gas
natural a la urbanització Montmar – Valldemar del terme municipal de Calafell.

.Vist l'informe favorable emès per part de l'arquitecte tècnic municipal, el qual consta a 
l’expedient amb els següents condicionantscondicionantscondicionantscondicionants: 

- 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 canalització 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 l’autorització
corresponent al departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de laCaldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de laCaldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de laCaldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de la

Taxa de LLICÈNCTaxa de LLICÈNCTaxa de LLICÈNCTaxa de LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES ENIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES ENIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES ENIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME, de les ordenances Fiscals 2016.  MATÈRIA D’URBANISME, de les ordenances Fiscals 2016.  MATÈRIA D’URBANISME, de les ordenances Fiscals 2016.  MATÈRIA D’URBANISME, de les ordenances Fiscals 2016.  L’import resultant de la fiançaL’import resultant de la fiançaL’import resultant de la fiançaL’import resultant de la fiança
és de 15.000 euros, aplicant una afectació de façana de 60 m per un import de 250és de 15.000 euros, aplicant una afectació de façana de 60 m per un import de 250és de 15.000 euros, aplicant una afectació de façana de 60 m per un import de 250és de 15.000 euros, aplicant una afectació de façana de 60 m per un import de 250
euros/ml, d’acord amb l’annex deuros/ml, d’acord amb l’annex deuros/ml, d’acord amb l’annex deuros/ml, d’acord amb l’annex de l’article 17e l’article 17e l’article 17e l’article 17.  Els 60 metres son el metres d’afectació.  Els 60 metres son el metres d’afectació.  Els 60 metres son el metres d’afectació.  Els 60 metres son el metres d’afectació
total i s’ha calculat de la suma de 23 unitats d’escomesa i 7 creuaments de carrer, itotal i s’ha calculat de la suma de 23 unitats d’escomesa i 7 creuaments de carrer, itotal i s’ha calculat de la suma de 23 unitats d’escomesa i 7 creuaments de carrer, itotal i s’ha calculat de la suma de 23 unitats d’escomesa i 7 creuaments de carrer, i
aplicant 2 metres per cada unitat.aplicant 2 metres per cada unitat.aplicant 2 metres per cada unitat.aplicant 2 metres per cada unitat.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- EXP. OM. 17/2016.EXP. OM. 17/2016.EXP. OM. 17/2016.EXP. OM. 17/2016.----    s/ ref. 150306TRR SH, per a l’obertura de rasa sobre vorera i
calçada de 2068 x 0,4 metres quadrats i connexió de 23 ramals per a subministrar gas
natural a la urbanització Montmar – Valldemar del terme municipal de Calafell.

I a les següents condicions generals: 

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3.3.3.3. Advertir Advertir Advertir Advertir que, prèviament a l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança per import de
15.000€ segons es desprèn en els condicionants de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.



2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 156/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 156/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 156/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 156/2015 

Fets Fets Fets Fets 

1. Vista la instància que a continuació es relaciona en la que es sol·licita llicència municipal
d'obra menor a nom de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

- EXP. OM. 156/2016.EXP. OM. 156/2016.EXP. OM. 156/2016.EXP. OM. 156/2016.----    s/ ref. 140368TRR, per a l’obertura de rasa sobre calçada de 634
metres de longitud per connexió a xarxes existents, entre les urbanitzacions Montmar i
Valldemar i la urbanització Calafell Park.

Vista l’aprovació definitiva del projecte en sòl no urbanitzable d’estesa de canalització de 
gas natural entre les urbanitzacions Valldemar i Calafell Park, de Calafell, formulat per Gas 
Natural Distribución-Tarragona, que ha fet la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona, en la sessió de 29 de setembre de 2015.  

.Vist l'informe favorable emès per part de l'arquitecte tècnic municipal, el qual consta a 
l’expedient amb els següents condicionantscondicionantscondicionantscondicionants: 

- 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 canalització 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 l’autorització
corresponent al departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de laCaldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de laCaldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de laCaldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de la

Taxa de LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES ENTaxa de LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES ENTaxa de LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES ENTaxa de LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANMATÈRIA D’URBANMATÈRIA D’URBANMATÈRIA D’URBANISME, de les ordenances Fiscals 2016.  ISME, de les ordenances Fiscals 2016.  ISME, de les ordenances Fiscals 2016.  ISME, de les ordenances Fiscals 2016.  L’import resultant de la fiançaL’import resultant de la fiançaL’import resultant de la fiançaL’import resultant de la fiança
és de 8.000 euros, aplicant una afectació de façana de 32 m per un import de 250és de 8.000 euros, aplicant una afectació de façana de 32 m per un import de 250és de 8.000 euros, aplicant una afectació de façana de 32 m per un import de 250és de 8.000 euros, aplicant una afectació de façana de 32 m per un import de 250
euros/ml, d’acord amb l’annex de l’article 17euros/ml, d’acord amb l’annex de l’article 17euros/ml, d’acord amb l’annex de l’article 17euros/ml, d’acord amb l’annex de l’article 17....

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

- EXP. OM. 156/2016.EXP. OM. 156/2016.EXP. OM. 156/2016.EXP. OM. 156/2016.----    s/ ref. 140368TRR, per a l’obertura de rasa sobre calçada de 634
metres de longitud per connexió a xarxes existents, entre les urbanitzacions Montmar i
Valldemar i la urbanització Calafell Park.

I a les següents condicions generals: 

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

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



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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 



producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 
Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 
Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

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

3.3.3.3. Advertir Advertir Advertir Advertir que, prèviament a l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança per import de
8.000€ segons es desprèn en els condicionants de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2.5.6. 2.5.6. 2.5.6. 2.5.6. PROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓ 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

Vistos els expedients d’ordre d’execució que es relacionen a continuació per estar incomplint les 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, segons la normativa vigent a les finques que 
tot seguit es detallen: 

1- Expedient núm. OE 103/13, iniciat per Decret núm. 3444 de 25 de juliol de2013, 
contra el Sr. J. Fe. A., per la neteja del solar situat al c. Hongria de Segur de Calafell.

2- Expedient núm. OE 05/14, iniciat per Decret núm. 279 de 28 de gener de 2013 contra 
la Comunitat de Propietaris Edifici Monturiol, per la rehabilitació i restauració de les 
façanes de l’edifici al c. Monturiol cantonada c. Vilamar de Calafell.

3- Expedient núm. OE 71/14, iniciat per Decret núm. 3635 de 19 de juny de 2014, contra 
la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de 
Calafell platja, per les diverses actuacions de restauració i reparació de les façanes.

4- Expedient núm. OE 127/14, iniciat per Decret núm. 4964 de 24 de setembre de 2014, 
contra NOUGUSMA, SL, per la neteja de la finca situada al c. Romania de Segur de 
Calafell. 



5- Expedient núm. OE 31/15, iniciat per Decret núm. 1533 de 13 d’abril de 2015, contra 
SAREB, SA, per la neteja del solar, segellat de la piscina i buidat i neteja del soterrani 
de la finca al c. Irlanda de Calafell.

6- Expedient núm. OE 32/15, iniciat per Decret núm. 1535 de data 13 d’abril de 2015, 
contra SAREB, SA per la neteja del soterrani i buidat d’aigua i restitució del sistema 
d’evaquació d’aigües a la finca situada al c. Besós de Segur de Calafell.

7- Expedient núm. OE 40/15, iniciat per Decret núm. 1891 de 5 de maig de 2015, contra 
la Sra. Ma. P., per la neteja de les finques situades a l’av. Antilles de Xile de Segur de 
Calafell.

8- Expedient núm. OE 65/15, iniciat per Decret núm. 2595 de 12 de juny de 2015, contra 
OBAR, SA, per la neteja de la finca situada al c. Margarida de la Urb. Valldemar de 
Calafell.

9- Expedient núm. OE 100/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra CUNIT VERTICAL, SLU,  per la neteja del solar situat al c. Polònia de 
Segur de Calafell.

10- Expedient núm. OE 105/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra la Sra. P. P. C., per la neteja del solar situat al c. Jaume Rafel de 
Calafell.

11- Expedient núm. OE 109/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra la PROMOTORA DE LES VILLAS, SA, per la neteja del solar situat al c. 
Garrigue de Calafell.

12- Expedient núm. OE 117/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra TROUP DOTZE PROMOCIONS, SL, per la neteja del solar situat a l’av. 
Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

13- Expedient núm. 125/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de setembre 
de 2015, contra els Srs. P. S. A., Mª C. H. R. i J. P. R. per la neteja del solar, desbrossat 
i manteniment de l’arbrat del solar situat al c. Jaume Pallarès, s/n de Calafell.

14- Expedient núm. OE 127/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015 contra BANCO BILBAO ARGENTARIA, SA, per la neteja, desbrossat i 
manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Priorat, s/n i c. Tarragonès de la urb. 
Calafell Residencial de Calafell.

15- Expedient núm. OE 132/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre 
de 2015, contra TERRENOS Y PERMUTAS, SA, per la neteja de la finca situada al c. 
Mercé Rodoreda cantonada av. Cossetània de la Urb. L’Estany de Calafell.

16- Expedient núm. OE 141/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra el Sr. J. O. C. A. per la neteja del solar i el tancament del 
pou mort de la finca situada al c. Carme de Calafell.

17- Expedient núm. OE 142/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra el Sr. F. M. G. per la neteja del solar situat a l’av. Espanya 
de Segur de Calafell.

18- Expedient núm. OE 144/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra GARCIA BURLÓ, SL, per la neteja del solar situat al c. Milà i 
Fontanals i c. Tajo de Segur de Calafell.

19- Expedient núm. OE 146/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra Serveis, Obres i Manteniment, SL i els Srs. A. A. Ch. i T. 
P. B., per la neteja del solar situat al c. Antoni Almanzor de Segur de Calafell.

20- Expedient núm. OE 147/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra els Srs. Fr. M. E. U. i G. de la C. R., per la neteja del solar 
situat a l’av. Marca Hispànica de la Urb.  Segur de Dalt de Calafell. 



21- Expedient núm. OE 152/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de
desembre de 2015, contra SAREB, SA, per la neteja del solar i el tancament del solar a
la finca de l’av. Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

22- Expedient núm. OE 157/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener
de 2016 contra el Sr. P. P. B. per la neteja del solar al c. Cadí, de la Urb. Calafell Park
de Calafell.

23- Expedient núm. OE 159/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener
de 2106 contra PROMOCIONES VILOPARK, SL, per la neteja del solar situat a l’av.
Argentina i l’av. Espanya de Segur de Calafell.

24- Expedient núm. OE 2/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 21 de gener de
2016 contra la Sra. M. D. F. P., per la neteja del solar situat al c. Vilamar de Calafell
platja.

Vistos els informes emesos per part de l’Inspector d’Obres Municipal que s’incorporen als respectius 
expedients. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist l’article 202 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

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

1.1.1.1.----    Declarar l’arxiu dels expedients que es relacionen a continuació per haver-se executat el que es 
demanava als acords d’inici d’expedient d’ordre d’execució que tot seguit es detallen: 

Expedient núm. OE 103/13, iniciat per Decret núm. 3444 de 25 de juliol de2013,
contra el Sr. J  F  A , per la neteja del solar situat al c. Hongria de Segur de Calafell.
Expedient núm. OE 05/14, iniciat per Decret núm. 279 de 28 de gener de 2013 contra
la Comunitat de Propietaris Edifici Monturiol, per la rehabilitació i restauració de les
façanes de l’edifici al c. Monturiol, cantonada c. Vilamar de Calafell.
Expedient núm. OE 71/14, iniciat per Decret núm. 3635 de 19 de juny de 2014, contra
la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de 
Calafell platja, per les diverses actuacions de restauració i reparació de les façanes.
Expedient núm. OE 127/14, iniciat per Decret núm. 4964 de 24 de setembre de 2014,
contra NOUGUSMA, SL, per la neteja de la finca situada al c. Romania de Segur de
Calafell.
Expedient núm. OE 31/15, iniciat per Decret núm. 1533 de 13 d’abril de 2015, contra
SAREB, SA, per la neteja del solar, segellat de la piscina i buidat i neteja del soterrani
de la finca al c. Irlanda de Calafell.
Expedient núm. OE 32/15, iniciat per Decret núm. 1535 de data 13 d’abril de 2015,
contra SAREB, SA per la neteja del soterrani i buidat d’aigua i restitució del sistema
d’evaquació d’aigües a la finca situada al c. Besós de Segur de Calafell.
Expedient núm. OE 40/15, iniciat per Decret núm. 1891 de 5 de maig de 2015, contra
la Sra. M  P , per la neteja de les finques situades a l’av. Antilles de Xile de Segur de 
Calafell. 



8- Expedient núm. OE 65/15, iniciat per Decret núm. 2595 de 12 de juny de 2015, contra 
OBAR, SA, per la neteja de la finca situada al c. Margarida de la Urb. Valldemar de 
Calafell.

9- Expedient núm. OE 100/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra CUNIT VERTICAL, SLU,  per la neteja del solar situat al c. Polònia de 
Segur de Calafell.

10- Expedient núm. OE 105/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra la Sra. P. P. C., per la neteja del solar situat al c. Jaume Rafel de 
Calafell.

11- Expedient núm. OE 109/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra la PROMOTORA DE LES VILLAS, SA, per la neteja del solar situat al c. 
Garrigues de Calafell.

12- Expedient núm. OE 117/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra TROUP DOTZE PROMOCIONS, SL, per la neteja del solar situat a l’av. 
Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

13- Expedient núm. 125/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de setembre 
de 2015, contra els Srs. P. S. A., Mª C. H. R. i J. P. R. per la neteja del solar, desbrossat 
i manteniment de l’arbrat del solar situat al c. Jaume Pallarès, s/n de Calafell.

14- Expedient núm. OE 127/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015 contra BANCO BILBAO ARGENTARIA, SA, per la neteja, desbrossat i 
manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Priorat, s/n i c. Tarragonès de la urb. 
Calafell Residencial de Calafell.

15- Expedient núm. OE 132/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 29 d’octubre 
de 2015, contra TERRENOS Y PERMUTAS, SA, per la neteja de la finca situada al c. 
Mercé Rodoreda cantonada av. Cossetània de la Urb. L’Estany de Calafell.

16- Expedient núm. OE 141/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra el Sr. J. O. C. Ar. per la neteja del solar i el tancament 
del pou mort de la finca situada al c. Carme de Calafell.

17- Expedient núm. OE 142/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra el Sr. Francisco Montagut Guillami per la neteja del solar 
situat a l’av. Espanya de Segur de Calafell.

18- Expedient núm. OE 144/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra GARCIA BURLÓ, SL, per la neteja del solar situat al c. Milà i 
Fontanals i c. Tajo de Segur de Calafell.

19- Expedient núm. OE 146/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 contra Serveis, Obres i Manteniment, SL i els Srs. A. A. C.i 
Teresa P. B., per la neteja del solar situat al c. Antoni Almanzor. de Segur de Calafell.

20- Expedient núm. OE 147/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
desembre de 2015 per la neteja del solar situat a l’av. Marca Hispànica. de la Urb. 
Segur de Dalt de Calafell.

21- Expedient núm. OE 152/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 17 de 
desembre de 2015, contra SAREB, SA, per la neteja del solar i el tancament del solar a 
la finca de l’av. Marca Hispànica, 171-179 i 181-189 de la Urb. Segur de Dalt de 
Calafell.

22- Expedient núm. OE 157/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener 
de 2016 contra el Sr. P. P. B. per la neteja del solar al c. Cadí. de la Urb. Calafell Park 
de Calafell.

23- Expedient núm. OE 159/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener 
de 2016 contra PROMOCIONES VILOPARK, SL, per la neteja del solar situat a l’av. 
Argentina i l’av. Espanya. de Segur de Calafell. 



24- Expedient núm. OE 2/16, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 21 de gener de
2016 contra la Sra. M. D. F. P., per la neteja del solar situat al c. Vilamar de Calafell
platja.

2222.- 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. 

3.3.3.3.----    Notificar la present resolució als interessats. 

2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE 
COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE CALAFELLCOMARCAL DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE CALAFELLCOMARCAL DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE CALAFELLCOMARCAL DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

Es dóna compte del Pla de Seguretat i Salut relatiu al projecte de Reforma del Centre Comarcal de 
Transferència de Residus , ubicat a la parcel·la 119 de la zona d’Equipaments “la Rafela”, redactat 
pel contractista de l'obra EXCAVACIONS CARBONELL S.A. 

Atès que les obres, es van adjudicar a l'empresa EXCAVACIONS CARBONELL S.A., per resolució de 
l’Alcaldia núm. 313/2016 de data 10 de febrer de 2016. 

Vist l’informe de conformitat del pla, emès  pel coordinador de seguretat i salut , de data 7 de març 
de 2016, Cristina Sol Rosa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist el RD 1627/97, de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

Competència 

Vist el decret 2666 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: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut relatiu al projecte de Reforma del Centre Comarcal de 
Transferència de Residus , ubicat a la parcel·la 119 de la zona d’Equipaments “la Rafela”, redactat 
pel contractista de l'obra EXCAVACIONS CARBONELL S.A. 



SSSSEEEEGGGGOOOONNNN.- Donar trasllat d'aquest acord  a l'empresa adjudicatària per tal de que s'atengui a les 
estipulacions del mateix i al Coordinador de Seguretat i Salut.  

2222....5555....8888....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    MMMMAAAARRRRCCCCAAAA    HHHHIIIISSSSPPPPÀÀÀÀNNNNIIIICCCCAAAA,,,     DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    
DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    111155554444////11114444))))       

Per acord de Junta de Govern Local de data 21de gener de 2016, es va iniciar procediment 
d’execució subsidiària per executar les actuacions previstes en l’expedient OE 154/14, d’ordre 
d’execució, objecte d’aquest expedient, al Sr. J. M. Go., per la neteja de la finca ubicada a 
l’Av. Marca Hispànica de la Urb. Segur de Dalt de Calafell. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat al Sr. Javier Martinez Gomez en data 1 de febrer de 
2016 i no consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 3 de març de 2016, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que: “no s’ha dut a terme la neteja de la totalitat de la finca, excepte un 
petit desbrossament per accés...” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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 l’execució subsidiària per les actuacions descrites al Decret 2015/1948 de data 11 de 
maig de 2015, d’ordenació de l’expedient OE 154/14, amb càrrec al Sr. J. M. G., pel pròxim dia 24 
de maig de 2016 a partir de les 10:00 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja de la finca ubicada a l’Av. Marca Hispànica, de Segur de Dalt de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista OPERA CATALONIA, SLU, per un import de 
750,00.-euros i 157,50.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal 
en data 11 de gener de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 907,50.- euros, en concepte 
de despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració 
tècnica realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la 
liquidació definitiva que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al 
lloc i als terminis que se li indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se 
efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via 
constrenyiment, de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 



Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

2222....5555....9999....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    AAAALLLL    PPPPAAAASSSSSSSSEEEEIIIIGGGG    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    DDDDEEEE    SSSSAAAANNNNTTTT    JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,    222.DDDDEEEE    
SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    33333333////11114444))))

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2015, es va iniciar procediment 
d’execució subsidiària per executar les actuacions previstes en l’expedient OE 33/14 d’ordre 
d’execució objecte d’aquest expedient a DOMISA CONSTRUCCIONS, SA, per la neteja i el 
tancament de la finca ubicada al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Segur de Calafell. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat a DOMISA CONSTRUCCIONS, SA mitjançant edicte 
publicat al BOE núm. 12 de 14 de gener de 2016 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès i no consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 3 de març de 2106, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que: “no s’ha dut a terme ni la neteja del solar , ni la substitució de la tanca 
per un filat metàl·lic fix de dos metres d’alçada...” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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 l’execució subsidiària per les actuacions descrites al Decret 2014/3210 de data 2 de 
juny de 2014, d’ordenació de l’expedient OE 33/14, amb càrrec a DOMISA CONSTRUCCIONES, SA, 
pel pròxim dia 24 de maig de 2016 a partir de les 10:30 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja de la finca ubicada al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell.



- Tancament de l’esmentada finca mitjançant filat metàl·lic fix de dos metres d’alçada (malla
de simple torsió amb suport vertical metàl·lic).

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista OPERA CATALONIA, SLU, per un import de 
850,00.-euros i 178,50.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal 
en data 30 de novembre de 2015, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 1.028,50.- euros, en concepte 
de despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració 
tècnica realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la 
liquidació definitiva que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al 
lloc i als terminis que se li indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se 
efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via 
constrenyiment, de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

2.5.2.5.2.5.2.5.10. 10. 10. 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

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



1. Expedient núm. 164/15, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016, per la neteja del solar, el buidat i la neteja de la piscina a la finca situada al c. 
Torredembarra de Calafell, propietat de la Sra. M. . S. G.

2. Expedient núm. 167/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016, per la neteja de la finca situada a l’av. Central de la Urb. Calafell Park propietat de 
la Sra. R. G. R. 

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, el buidat i la neteja de la piscina a la finca situada al c. 
Torredembarra de Calafell, propietat de la Sra. M. J. S. G. Expedient núm. 164/15.

2. Per la neteja de la finca situada a l’av. Central de la Urb. Calafell Park propietat de la Sra. 
R. G. R. Expedient núm. 167/15. 

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. 

2.6. 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 ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. PROPOSTA D'APROVAR CONVENI D'APRENENTATGEPROPOSTA D'APROVAR CONVENI D'APRENENTATGEPROPOSTA D'APROVAR CONVENI D'APRENENTATGEPROPOSTA D'APROVAR CONVENI D'APRENENTATGE----SERVEI ENTRE LA SERVEI ENTRE LA SERVEI ENTRE LA SERVEI ENTRE LA UNIVERSITAT UNIVERSITAT UNIVERSITAT UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 2016ROVIRA I VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 2016ROVIRA I VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 2016ROVIRA I VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 2016       

Vist l’informe-proposta emès per la responsable de biblioteques de Calafell, Sra. Lola Escoda Cañas, 
relatiu a l’aprovació d’un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge servei 
entre la URV i l’Ajuntament de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. Una de les activitats consolidades a les biblioteques de Calafell són les sessions de conta-contes
en anglès, es tracta d’una activitat que alhora que fomenta el gust per la lectura i el plaer
d’escoltar contes, també serveis per afavorir l’aprenentatge d’una llengua estrangera com és
l’anglesa.

2.2.2.2. El Departament d’Anglès i Estudis Alemanys de la Facultat d’Educació de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), vol establir un conveni amb diferents biblioteques de les comarques de Tarragona,
entre les quals s’hi inclou la biblioteca Ventura Gassol de Calafell, perquè l’alumnat d’Educació
Infantil, Primària o de doble titulació de les assignatures “Coneixement i ús de la llengua
estrangera” 2 i “Competència comunicativa oral i cultura popular” puguin realitzar pràctiques
de conta contes en anglès.

3.3.3.3. Aquest tipus d’activitat, que no tindrà cap cost per a la biblioteca, s’emmarca dintre dels
projectes anomenats d’aprenentatge servei. Aquests projectes combinen processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat on els participants es formen tot treballant sobre
necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-ho.

4.4.4.4. La signatura d’aquest conveni ens permetrà augmentar el nombre de sessions de conta-contes
programades, amb la qual cosa hi haurà més usuaris que podran gaudir d’aquestes activitats.

5.5.5.5. El conveni, del qual s’adjunta còpia, ha rebut el vist-i-plau per part de la secretària de
l’Ajuntament de Calafell així com per part de la regidora de cultura del mateix Ajuntament.

6.6.6.6. Aquest conveni és vigent des del moment de la signatura i té una durada d’un any, prorrogable
automàticament per períodes anuals.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 8 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local



de Catalunya, art.    1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, art. 3 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals art.108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i art. 88 i 139 i següents 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.    

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

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

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.----     APROVAR el conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge servei 
entre la URV i l’Ajuntament de Calafell, perquè l’alumnat d’Educació Infantil, Primària o de doble 
titulació de les assignatures “Coneixement i ús de la llengua estrangera -2” i “Competència 
comunicativa oral i cultura popular” puguin realitzar pràctiques de conta contes en anglès a la 
biblioteca Ventura Gassol de Calafell. Annex al present acord. 

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

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

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

CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.----    Notificar als interessats i els Departaments d’Intervenció i Tresoreria 

(CONVENI)(CONVENI)(CONVENI)(CONVENI)    

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI 
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I     L´AJUNTAMENT DE CALAFELLLA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I     L´AJUNTAMENT DE CALAFELLLA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I     L´AJUNTAMENT DE CALAFELLLA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I     L´AJUNTAMENT DE CALAFELL    



REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS    

D’una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) 
en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de maig de 
2014), que representa aquesta institució d’acord amb les competències que preveu l’article 66 de 
l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 
2003), i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012). La 
URV té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és Q-
9350003-A. 

I de l’altra, el Sr. Ramon Ferré Solé, Alcalde de l´Ajuntament de Calafell (en endavant, l´Ajuntament) 
en virtut del seu nomenament per l´Acord de ple de data 13 de juny de 2015. L´Ajuntament de 
Calafell  té el domicili a la Plaça Catalunya, núm. 1, 43820, de Calafell, i el seu CIF és P-4303700-A. 

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest acte. 

ANTECEDENTS:ANTECEDENTS:ANTECEDENTS:ANTECEDENTS:    

I. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de
la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària.

II. La URV promou la formació integral dels estudiants, entesa com aquella que s’orienta a la
formació dels estudiants no únicament com a professionals, sinó també com a ciutadans
perquè, amb el seu nivell cultural, els seus coneixements i habilitats específiques i el seu esperit
crític i humanista, siguin la base d’una societat més justa, solidària i, en última instància,
sostenible.

III. El Programa d’Aprenentatge Servei, aprovat pel Consell de Govern el 23 de febrer de
2012, té com a objectiu institucionalitzar i estendre l’aprenentatge servei a totes les titulacions
de la URV com a estratègia de formació integral dels estudiants.

IV. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i
de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant
sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

V. L’article 64.3 de l’Estatut de l’estudiant universitari (EEU), aprovat pel Reial decret
1791/2010, de 30 de desembre, estableix que les universitats han d’afavorir les pràctiques de
responsabilitat social i ciutadana que combinin els aprenentatges acadèmics en les diferents
titulacions amb la prestació del servei a la comunitat orientat a la millora de la qualitat de vida i
a la inclusió social.

VI. En el marc del Programa d’Aprenentatge Servei, poden ser entitats externes
col·laboradores (destinatàries de l’acció social i solidària de l’estudiantat) qualsevol col·lectiu,
entitat, associació, ONG o institució pública, sempre que els destinataris directes o indirectes de
les accions siguin, principalment, persones o col·lectius en situació o risc de vulnerabilitat social.
Poden ser també destinataris del servei les entitats o institucions que tinguin com a finalitat
aconseguir l’interès general o comunitari.

VII. L´Ajuntament, amb l’ànim de col·laborar en la formació integral dels estudiants
universitaris, vol participar en el Programa d’Aprenentatge Servei de la URV.



Així doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents: 

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES    

PRIMERA. Els projectes d’aprenentatge servei són activitats acadèmiques curriculars desenvolupades 
en el context de les titulacions de la URV. Els projectes poden, en conseqüència, desenvolupar-se en 
qualsevol assignatura, incloent-hi les de Treball de Fi de Grau, Treball de Fi de Màster i Pràctiques 
Externes. És possible, així mateix, desenvolupar projectes d’aprenentatge servei en el context dels 
programes de doctorat. 

SEGONA. En cas de tractar-se de pràctiques externes, és d’aplicació la Normativa de pràctiques 
externes de la URV i la legislació vigent. 

TERCERA. La realització dels projectes que s’emparen en aquest conveni no implica cap tipus de 
relació laboral entre l'estudiant i l´Ajuntament, atès que l’activitat desenvolupada pels estudiants és 
estrictament acadèmica. Les activitats que es desenvolupin s’han d’ajustar a la formació i 
competències dels estudiants i el seu contingut no pot donar lloc, en cap cas, a la substitució de la 
prestació laboral pròpia de llocs de treball ni a la prestació d’un servei professional. 

QUARTA. L’activitat que dugui a terme l’estudiant a l’empara d’aquest conveni no ha de tenir 
efectes retributius per a l’estudiant ni finalitat lucrativa per a l´Ajuntament.  

CINQUENA. Sempre que per la naturalesa del projecte sigui possible, els productes derivats de 
l’activitat d’aprenentatge servei s’han de posar a disposició pública de forma gratuïta. S’hi ha de fer 
constar l’autoria i la vinculació amb el Programa d’Aprenentatge Servei de la URV i de l´Ajuntament. 

SISENA. La designació de l’estudiant o estudiants que realitzin el projecte d’aprenentatge servei es 
du a terme segons el procediment establert en cada centre de la URV. En tot cas, aquesta 
assignació, així com les característiques específiques i condicions del projecte, han de ser pactades 
de mutu acord per les parts en un document que cal considerar annex d’aquest conveni, d’acord 
amb el model estipulat. 

SETENA. Les prestacions socials dels estudiants queden cobertes per l’assegurança escolar, que 
s’adquireix de forma automàtica en formalitzar la matrícula oficial. En els casos que l’estudiant no 
tingui subscrita l’assegurança escolar obligatòria, la URV ha de vetllar perquè sigui subscrita una 
pòlissa privada d’accidents. 

VUITENA. La URV es compromet a: 
a) Establir i definir, en col·laboració amb l´Ajuntament, els projectes que s’han de dur a terme,

que cal concretar en forma d’annex a aquest conveni.
b) Designar un tutor acadèmic o tutora acadèmica entre el seu professorat per a cada projecte,

que, en coordinació amb la persona de referència de l´Ajuntament, n’ha de fer el seguiment.
c) Vetllar perquè els estudiants que hi participin es comprometin a:

• Desenvolupar el projecte en el període acordat.
• Comunicar al tutor acadèmic o tutora acadèmica, de manera immediata, qualsevol

incidència que afecti el desenvolupament del projecte.
• Respectar les normes i reglaments interns de l´Ajuntament, si escau, i especialment guardar

el secret professional i no utilitzar ni divulgar a tercers en cap cas la informació relativa a



l´Ajuntament o a la seva activitat a què hagi pogut accedir durant la realització del 
projecte, sense autorització de l’entitat. 

• Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament del projecte, així
com respondre les enquestes de seguiment de qualitat del Programa d’Aprenentatge
Servei que li siguin requerides.

d) Difondre la participació de l´Ajuntament al Programa d’Aprenentatge Servei de la URV i
estendre un certificat acreditatiu a petició d’aquesta.

NOVENA. L´Ajuntament es compromet a: 
a) Establir i definir, en col·laboració amb els responsables acadèmics de l’activitat, els projectes

que s’han de desenvolupar, que cal concretar en forma d’annex a aquest conveni.
b) Designar una persona de referència per a cada projecte, que, en coordinació amb el tutor

acadèmic o tutora acadèmica, n’ha de fer el seguiment.
c) Comunicar al tutor acadèmic o tutora acadèmica, de manera immediata, qualsevol

incidència que afecti el desenvolupament del projecte.
d) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament del projecte, així

com respondre les enquestes de seguiment de qualitat del Programa d’Aprenentatge Servei
que li siguin requerides per la URV.

DESENA.    Per facilitar el seguiment i el compliment d'aquest conveni, es crea una comissió de 
seguiment integrada per una persona de cadascuna de les parts signants.     

ONZENA. Aquest conveni és vigent des del moment de la signatura i té una durada d'un any, 
prorrogable automàticament per períodes anyals. 

DOTZENA. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a les altres 
parts amb sis mesos d'anticipació. En tots els casos s'han de finalitzar totes les tasques i 
compromisos previstos en el conveni. 

TRETZENA. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució o 
interpretació d’aquest conveni, les parts ens comprometem a resoldre-ho, sempre que sigui 
possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència dels jutjats i tribunals de Tarragona. 

CATORZENA. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, que les parts ens comprometem a 
respectar en tot allò que sigui d’aplicació a la informació objecte d’aquest conveni.    

I, en prova de conformitat i acceptació, signem aquest conveni per duplicat, al lloc i a la data 
esmentats més avall. 

Tarragona, ...................................... 

El rector de la  Per l´Ajuntament de Calafell 
Ramon Ferré Solé 
Alcalde  
Ajuntament de Calafell 

Universitat Rovira i Virgili  



[signatura] 
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L´AJUNTAMENT DE CALAFELL PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEIL´AJUNTAMENT DE CALAFELL PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEIL´AJUNTAMENT DE CALAFELL PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEIL´AJUNTAMENT DE CALAFELL PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI    

En data [..... de ......................de 20....], la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) i 
l´Ajuntament de Calafell (en endavant, l´Ajuntament) van signar un conveni de col·laboració per 
desenvolupar projectes d’aprenentatge servei.  

La clàusula sisena del conveni esmentat estableix que la designació de l’estudiant o estudiants que 
realitzin el projecte d’aprenentatge servei es du a terme segons el procediment establert en cada 
centre de la URV. En tot cas, aquesta assignació, així com les característiques específiques i 
condicions del projecte, han de ser pactades de mutu acord per les parts en un document que ha 
de ser considerat un annex d’aquest conveni, d’acord amb el model estipulat. 

Així doncs, es formalitza aquest annex amb les dades següents: 

TUTOR/A ACADÈMIC/A (en cas d’equips dTUTOR/A ACADÈMIC/A (en cas d’equips dTUTOR/A ACADÈMIC/A (en cas d’equips dTUTOR/A ACADÈMIC/A (en cas d’equips docents, coordinador/a)ocents, coordinador/a)ocents, coordinador/a)ocents, coordinador/a)    

Nom i cognoms: 

Departament:    

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

EL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEIEL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEIEL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEIEL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI    

Ensenyament/s:    

Descripció de l’activitat:    

Objectius formatius:    

Lloc de realització:    

Durada:    

Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte:    



PERSONA DE REFERÈNCIA DE L´AJUNTAMENTPERSONA DE REFERÈNCIA DE L´AJUNTAMENTPERSONA DE REFERÈNCIA DE L´AJUNTAMENTPERSONA DE REFERÈNCIA DE L´AJUNTAMENT    

Persona de referència designada per l’entitat: Lola Escoda CañasLola Escoda CañasLola Escoda CañasLola Escoda Cañas 

Càrrec o funcions que desenvolupa a l’entitat: Responsable Biblioteques de Calafell 

Telèfon: 977691284 

Adreça electrònica: lescoda@calafell.org 

ESTUDIANTAT PARTICIPANT (repetir tantes vegades com sigui necessari)ESTUDIANTAT PARTICIPANT (repetir tantes vegades com sigui necessari)ESTUDIANTAT PARTICIPANT (repetir tantes vegades com sigui necessari)ESTUDIANTAT PARTICIPANT (repetir tantes vegades com sigui necessari)    

Nom i cognoms: 

Ensenyament: (només en cas de projectes interdisciplinaris) 

Adreça electrònica: (institucional) 

Tarragona, .................................. 

Per la Universitat Rovira i Virgili Per l´Ajuntament de Calafell 
Arantxa Capdevila Gómez Lola Escoda Cañas 
 Vicerectora de Docència, Estudiants i  Resp.Biblioteques de Calafell 
Comunitat Universitària 
(Per autorització del rector mitjançant  
resolució de data 4 de novembre de 2014) 

[signatura] [signatura] 

2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ ADJUDICACIÓ I SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LA VI FIRA PROPOSTA D'APROVACIÓ ADJUDICACIÓ I SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LA VI FIRA PROPOSTA D'APROVACIÓ ADJUDICACIÓ I SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LA VI FIRA PROPOSTA D'APROVACIÓ ADJUDICACIÓ I SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LA VI FIRA 
DEL TERRÒS DE CALAFELL QUE SE CELEBRARÀ ELS DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016 AL NUCLI DEL TERRÒS DE CALAFELL QUE SE CELEBRARÀ ELS DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016 AL NUCLI DEL TERRÒS DE CALAFELL QUE SE CELEBRARÀ ELS DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016 AL NUCLI DEL TERRÒS DE CALAFELL QUE SE CELEBRARÀ ELS DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016 AL NUCLI 
ANTIC DE CALAFELLANTIC DE CALAFELLANTIC DE CALAFELLANTIC DE CALAFELL       

Fets 

1. L’Ajuntament de Calafell organitza la VI Fira del Terròs, per la qual cosa s’ha redactat un Plec
de condicions i s’ha tramès a diverses empreses especialitzades oferint-les-hi la possibilitat de
presentar una proposta artística i econòmica per tal de co-organitzar la fira junt amb
l’ajuntament.

2. La Fira del Terròs es realitzarà els dies 7 i 8 de maig de 2016 i l’horari de la fira serà de 10.30h
a 14.30 i de 17h a les 21h.

3. La realització de la VI Fira del Terròs s’adjudicarà a la programació més completa en quant a a
espectacles de teatre, de música, tallers, oficis i parades. Caldrà presentar un projecte i un
pressupost.



4. El pressupost de contractació ha de ser de zero euros i el termini per presentar la proposta va
concloure el dia 19/02/2016.

5. La Fira del Terròs vol reproduir la vida quotidiana del món a pagès i reflectir el dia a dia d’una
comunitat rural de començaments del segle XX. Per la qual cosa, els productes a vendre
estaran relacionats amb el treball agrícola. Hi haurà animals de granja, exhibicions d’oficis,
cercaviles amb música, teatre de carrer, balls tradicionals i tallers participatius.

6. Les parades han de ser de temàtica relacionada amb el món a pagès i es valoraran els
productes naturals, els productes de la terra i els productes artesans de proximitat, amb DO
catalana i d’empreses del territori. No s’acceptarà la venda de productes realitzats per
processos industrials. Hi haurà a la vora de 40 parades i l’ambientació de les parades i dels
paradistes haurà d’anar d’acord amb la temàtica de la fira, com per exemple la utilització
d’elements com mocadors de fer farcells, bales de palla, escombres de palla,
espolsamatalassos, estris relacionats amb el camp, etc.

7. A la fira hi ha d’haver 4 tallers participatius (mínim) on s’hi pugui desenvolupar una activitat. Es
valorarà que a la fira hi hagi activitats destinades a la mainada com cavallets, ruquets,  mostra
d’animals o jocs tradicionals. També cal incloure 4 oficis tradicionals (mínim).

8. En quan a decoració de l’espai firal, es valoraran tots els elements d’atrezzo de caràcter genèric
que es puguin aportar per tota la fira com roba estesa, mocadors de fer farcells o herbes.
També es valorarà molt positivament la inclusió d’espectacles de circ, animació i/o músics
itinerants  durant la fira.

9. Cada paradista ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil pròpia i l’empresa o
associació organitzadora també ha de tenir la seva pròpia. L’expositor ha de prendre al seu
càrrec les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. L’assegurança
per robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor i les feines d’instal·lació i muntatge
també.

10. L’empresa contractada ha de fer-se càrrec de proporcionar la vigilància nocturna necessària les
nits dels dies 6 i 7 de maig.

11. L’Ajuntament de Calafell es farà càrrec de proporcionar el subministrament elèctric a les
parades, exceptuant les tavernes que hauran de portar el seu propi generador i es reserva el
dret a muntar les seves pròpies parades i espectacles contractats per a l’esdeveniment

12. Se signarà un acord de contraprestació o conveni que reflectirà i regularà les condicions de
l’empresa o associació organitzadora amb l’ajuntament.

13. Les empreses que han presentat proposta dins el termini establert són les següents:
Mapamundi Produccions, Monmercat, Sabors Catalans, Artístic Events, Grup Events, Esfera
Serveis Culturals i M21 Eventos.

14. S’han valorat i puntuat els següents aspectes: oficis, tallers, presència d’animals, activitats
infantils, exposicions, decoració, parades, espectacles teatrals, espectacles de música,
presentació del dossier i la implicació o el valor afegit que es dóna a l’acte i han assolit la
següent puntuació: Mapamundi Produccions (38), Monmercat (30), Sabors Catalans (34),



Artístic Events (34), Grup Events (no hi ha barems per fer-ne valoració), Esfera Serveis Culturals 
(33) i M21 Eventos (42).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb l’article 9.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), “són contractes de serveis 
els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb  opció de 
compra o sense, de productes o béns mobles.”

2. El segon paràgraf de l’article 138.2 del TRLCSP, considera contractes menors els contractes de
subministrament d’un import inferior a 18.000 euros.

PPPPrrrrooooppppoooossssttttaaaa    ddddeeee    rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó    

Signar el contracte o conveni que ha de regular les condicions per a la co-organització de la VI Fira 
del Terròs amb M21 Eventos, ja que és el projecte més equilibrat en tant que presenta la 
programació de teatre, música, animals, exposicions més exahustiva i completa i en tant que ha 
assolit la puntuació més alta. 

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: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.... Adjudicar la VI Fira del Terròs de Calafell que se celebrarà els dies 7 i 8 de maig de 2016 al 
nucli antic de Calafell, concretament a la plaça de Catalunya, plaça de Mariano soler i als carrers 
principal, marquès de Samà i Jesús, a l’empresa M21 EVENTOS. 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN....    Aprovar el contracte o conveni que ha de regular les condicions per a la co-organització 
de la VI Fira del Terròs amb M21 Eventos, ja que és el projecte més equilibrat en tant que presenta 
la programació de teatre, música, animals, exposicions més exhaustiva i completa i en tant que ha 
assolit la puntuació més alta. 

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR....    No existeix contraprestació en diners per a la realització dels serveis de la co-organització 
de la V Fira del Terròs per part de l’empresa M21 EVENTOS. 

QQQQUUUUAAAARRRRTTTT....     Donar compte del present acord als  interessats. 

2222....7777....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA 

2222....7777....1111....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 23197, la sol·licitud de llicència
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. S. Si. S., en representació de l’empres Eliam 
Bros, SL.



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

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

4. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 40,95 m2.

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

Fonaments Fonaments Fonaments Fonaments de dretde dretde dretde dret    

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

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

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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



1. Concedir al Sr. S. S. S., en representació de l’empresa Eliam Bros, SL amb NIF B-43949411, 
sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús privatiu 
d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 44440000,,,,99995555    mmmm2222, situat al 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 72, sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de 
possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès 
públic.

2. Aprovar la liquidació de 999900007777,,,,44445555    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual 
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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

4. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....000000000000    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes que 
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 72. 
Aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte 
CATALUNYA CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari 
a favor de l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. 
Catalunya,31).

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

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

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

2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. 2.7.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000381 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 01 de març de 2016 a les 12.50 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. R. El K. que aquest 
podria ser autor i responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, segons detall literal: “al carrer Pescador número 15. 
Miccionar a la via pública. Que al veure la presencia policial el Sr. Rachid comença a caminar 
ràpidament en sentit contrari on es trobaven els agents actuants. Que els agents actuants 
observen al Sr. Rachid miccionar en via pública, al carrer Pescador 15, sobre la vorera. La 
persona interessada no desitja signar l’acta.”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “64. 1. No és permès: ... b) ... realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, ...” 



tipificada com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels 
article/s "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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

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

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

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte la veracitat de les denuncies
imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori respecte als fets denunciats,
sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que siguin possibles sobre
el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin
assenyalar o aportar els propis denunciats.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. R. El K., domiciliats al carrer Pinar, de Segur de Calafell 
(codi postal 43882), ja que la seva conducta pot constituir una infracció de les previstes a 
l’article 64.1.b de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, 
determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    



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

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

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000381, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 375,00.-€. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.3. 2.7.3. 2.7.3. 2.7.3. EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de febrer de 2016, en el que se
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions
i proposició de proves.



2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. M. M. M., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, tipificada als articles 37, 39.1, 46.1, 47.1 i 50, perquè va protagonitzar els fets 
"Establiment: Paint Ball Vilanova. Lloc Publicitat: Plaça de l’Estació, marquesines Bus i altres llocs del 
municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No consta permís del departament 
de Via Pública" que es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 10 de febrer de 2016.

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

4. Que ha estat notificat en el BOE núm.  49 de 26 de febrer de 2016 de conformitat amb el que 
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5. 
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 17 d’abril de 2014.

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. M. M. M. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. M. M. M. per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 37, 39, 46, 
47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció 
de 300,00.-€.

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

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

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

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



2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002357 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 25 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303715002357 que s'ha incoat a l’empresa Construccions Jose Maria Tamargo S.L., en
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria el 04 de febrer 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 10 de desembre de 2015 el plec
de càrrecs, a traves del qual s'imputava a l’empresa Construccions Jose Maria Tamargo S.L., 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 David de Mas número 70. Que a l’adreça indicada hi ha un contenidor de
l’empresa Valles, es fa comprovació al bloc de vivendes hi no es pot localitzar al propietari, el
contenidor està al carrer Po, no és pot fer acta, perquè no es pot deixar en cap lloc, no hi ha bústia
al bloc. No consta llicència d’ocupació de via pública.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE
número 10 el 12 de gener de 2016, i que el no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 25 de gener de 2016 va ser declarada ferma el 04
de febrer 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 BOP
número 49 el 26 de febrer de 2016, 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. Els fets motiu de denuncia en va produir sense tenir la corresponent llicencia municipal sobre
ocupació de la via publica, de conformitat al que disposa l’article 17.1 de O.M.C. que diu:
”Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos
comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta greu,
que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció immediata de l'activitat, així com la
retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin col·locat en els espais públics. La
Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres serveis municipals per a
l'execució d'aquestes operacions”.



2. L’empresa Construccions Jose Maria Tamargo S.L. és l'autor dels fets anteriorment descrits són
constitutius d’una infracció    greu, tipificada a l’article 17 de l'ordenança municipal convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

5. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora, que, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de
delegació d’atribucions en matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

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

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

1.- IMPOSAR a l’empresa Construccions Jose Maria Tamargo S.L. amb NIF B-25542507, una sanció 
de 428,57.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que disposa l’article 17 de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa Construccions Jose Maria Tamargo 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. 

2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIEXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIEXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIEXPEDIENT NUMERO 4303716000099 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE O DE LA PROPOSTA DE O DE LA PROPOSTA DE O DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 28 de gener de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  28 de gener de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. M. G. F., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, tipificada a l’article 17.1, perquè va protagonitzar els fets “al carrer de la Sanera 



núm. 22. A l’adreça indicada s’estan fent obres a la vorera d’enfront, hi ha un contenidor de runes 
de l’empresa Roca Gómez, SA telf. 938930975. No consta llicència d’ocupació de la via pública. 
S’annexa foto a l’expedient” que es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 28 de 
gener de 2016. 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
49 el 26 de febrer de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  28 de gener de
2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 49 de 26 de febrer de 2016  de conformitat amb el que
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.... Práctica de la notificación 5.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Els fets motiu de denuncia en va produir sense tenir la corresponent llicencia municipal sobre
ocupació de la via pública, que posteriorment va procedir al pagament de la llicencia d’ocupació,
fet que no eximeix de la responsabilitat de conformitat al que disposa l’article 17.1 de O.M.C. que
diu:” Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a altres
usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta
greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció immediata de l'activitat, així
com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin col·locat en els espais públics.
La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres serveis municipals per a
l'execució d'aquestes operacions”.

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 13 de gener de 2016.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Mariano Gonzalez
Franco.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 200,00.-€.
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que



sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el 
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici 
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.  

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. M. G. Fr. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal 
amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 200,00.-€.

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

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

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

5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del 
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el 



cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-
0210202940  de l'Ajuntament. 

2222....7777....6666....    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    EEEERRRRRRRROOOORRRR    MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLL    DDDDEEEE    LLLL’’’’AAAACCCCOOOORRRRDDDD    DDDDEEEE    JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNN    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    DDDDAAAATTTTAAAA    
00001111    DDDDEEEE    MMMMAAAARRRRÇÇÇÇ    DDDDEEEE    2222000011116666,,,,    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAALLLLTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOOFFFFIIIICCCCIIII    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    
CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    GGGGUUUUAAAAIIIIAAAANNNNEEEESSSS      

Fets Fets Fets Fets 

1.- El 01 de març de 2016 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, es va acordar donar 
d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Guaianes,  a través de la vorera al 
local destinat a garatge/aparcament, a nom N. D. L. mitjançant la placa de GUAL xxxx, 
amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions següents:  

2.- Que per un error de transcripció el DNI correcte és xxx , no el que figura a l’acord de Junta de 
Govern Local de data 01 de març de 2016. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1111....---- 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 dels interessats, d'acord amb el que disposa l'article 105.2 
de la vigent Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú (LRJPA). 

2222....---- Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut de 
l’acord : 

On consta al punt primer de l’acord: 

Donar d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Guaianes,  a través de la 
vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom N. D. L. mitjançant la placa de GUAL xxxx, 
amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions següents:  

Ha de constar: 

Donar d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Guaianes,  a través de la 
vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom N. D. L. mitjançant la placa de GUAL xxxx, 
amb 1 plaça d’aparcament, d’acord amb les condicions següents:  

3333....---- Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29. 

4444....---- 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). 

5555....---- 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....---- RECTIFICAR el  primer punt de l’adopció de l’acord, sent correcte donar d´’alta d’ofici el gual 
amb núm de placa xxxx, al carrer Guaianes, a nom de N. D. L. 

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al a l’interessat i departament de rendes. 

2222....7777....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111999977770000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAARRRR    LLLL’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU 
DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    PPPPEEEERRRR    HHHHAAAAVVVVEEEERRRR    FFFFEEEETTTT    EEEEFFFFEEEECCCCTTTTIIIIUUUU    LLLL’’’’IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTT    SSSSEEEEGGGGOOOONNNNSSSS    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOO      

FFFFeeeettttssss 

1. Vist que no ha presentat cap recurs durant la tramitació de l’expedient el Sr. R. S. J., en relació 
amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats "Dades del lloc on s’efectua 
l’acta: Plaza de la Estación s/n. Especificació dels fets presumiblement infringits: Art. 65.1.c 
Embrutar mitjançant pintura, esprais o altres, mobiliari urbà. Material intervingut: Lápiz tipo 
rotulador para grafitis de color negro marca “Street Dabber” de 30 ml. Observacions: Se adjunta 
reportaje fotográfico. Incidència: Realizando servicio de paisano de seguridad ciudadana, se observa 
varón joven realizando pintada con rotulador en cartel publicitario (poste) “Calafell tot l’any” y 
marquesina parada de bus que hay situada en la estación. El dibujo se trata de una firma con las 
letras “DOOP!!”. Persona interessada: Se confecciona denuncia en dependencias municipales por 
motivos de servicio." constitutius d’infracció de l’article 65 de l'ordenança municipal de convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat amb la Resolució de Junta de Govern Local de 
data 04 de febrer de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció 
de 500,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 22 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 aaaannnntttteeeerrrriiiioooorrrr    aaaa    llllaaaa    rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, tenint dret a la reducció del 
30% de l'import.

3. Ha estat dictada Resolució expressa amb imposició de sanció de l’import de 500,00.-€, no tenint 
dret d’acollir-se a la reducció del 30%, havent fet efectiu aquest import el 02 de març 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 el Sr. R. S. J., pels motius que s’expressen a la
part expositiva d’aquesta Resolució, havent fet    efectiu l'import de 500,00.-€, de conformitat amb la
sanció imposada.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. R. S. J., per ser
responsable de la infracció.

2.7.8. 2.7.8. 2.7.8. 2.7.8. EXPEDIENT NUMERO 4303715002521 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002521 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002521 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002521 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPL’ARXIU DE L’EXPL’ARXIU DE L’EXPL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions i proposició de prova l’empresa Opera Catalonia SL, en relació
amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “carrer Vilamar número 69. A
l’adreça indicada s’estan realitzant obres de reformes. El carrer està tallat al trànsit inclòs amb un
senyal de sentit prohibit. Al departament de via pública consta permís d’ocupació de 16m2.
S’annexa foto a l’expedient.” constitutius d’infracció de l’article 17.1 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 10 de febrer 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 30 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
03 de març 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 l’empresa Opera Catalonia SL amb CIF B-
55588446 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 l’empresa Opera Catalonia
SL, es declara responsable de la infracció.

2.7.9. 2.7.9. 2.7.9. 2.7.9. EXPEDIENT NUMEEXPEDIENT NUMEEXPEDIENT NUMEEXPEDIENT NUMERO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE RO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE RO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE RO 4303715002444 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de febrer de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  10 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. J. A. B. C., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, tipificada a l’article 74.1.a, perquè va protagonitzar els fets “Adreça: a 
la plaça Espanya. Especificació dels fets presumiblement infringits: Originar desordres als espais o 
establiments públics. Observacions: Desordres públics consistents en una baralla en el interior i 
exterior del Bar “La Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat 
greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la 
zona. La persona interessada signa l’acta.” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació 
el 10 de febrer de 2016

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

4. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 
Artículo 59.    Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, 



la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se 
incorporará al expediente.” 

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 01 de desembre de 2015.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Jorge Alberto Bonificacio
Casado..

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 500,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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



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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. J. A. B. C.  per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb  l’article 74.1.a 
de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la 
sanció de 500,00.-€.

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

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

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

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

2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002443 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS    

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de febrer de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. A. M. S., en qualitat de presumpte responsable, 
la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, tipificada a l’article 74.1.a, perquè va protagonitzar els fets “Adreça: a la plaça Espanya. 
Especificació dels fets presumiblement infringits: Originar desordres als espais o 



establiments públics. Observacions: Desordres públics consistents en una baralla en el interior i 
exterior del Bar “La Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del denunciat ha afectat 
greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la 
zona. La persona interessada signa l’acta.” que es transcriuen en la Junta de Govern Local 
d'incoació el 10 de febrer de 2016. 

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

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

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 01 de desembre de 2015.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Alberto Martinez Soler.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 500,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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



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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. A. M. S. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74.1.a de l'ordenança 
municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 500,00.-€.

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

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

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

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

2222....7777....11111111....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    RRRREEEEDDDDUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’AAAAMMMMPPPPLLLLAAAADDDDAAAA        DDDDEEEELLLL    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAAMMMMBBBB    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    444xxxx,,,,    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    
NNNNIIIICCCCAAAARRRRAAAAGGGGUUUUAAAA       

FetsFetsFetsFets    



1. El 25 de febrero de 2016  va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 2016/6685, 
la instància presentada pel Sr. M. L. R., en la qual sol·licita reducció del gual número xxxx situat al 
carrer Nicaragua,.

2. Comprovats 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.

3. Segons l’informe emès per l’inspector de Via Publica,  en el que es comprova que el gual número 
4297 té la porta d’accés de 3 metros d’amplada i té pintat 3,30 metres. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons l’article 27 de l’ordenança de convivència el qual diu; “...1. .- Al davant dels accessos
autoritzats, es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta,
una línia discontínua de 10 cm d'amplària de color groc (segons norma UNE-48.103 referència
B502), a trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a la llicència, a més de
dues línies perpendiculars a l'anterior, situades en els  extrems, d'un metre de longitud.

2. La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per al pas exclusiu dels
vehicles en la línia de façana, augmentada, com a màxim d'un metre. No es computarà com a
amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part reservada per a la sortida de vianants, la
qual haurà d'estar degudament protegida...”

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

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

1111....----    Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. M. L. R., reduint el gual xxxx a 3 metres davant la porta 
d’entrada i sortida de vehicles del carrer Nicaragua 3, casa B. 

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

2222....7777....11112222....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    JJJJOOOOAAAANNNN    
DDDDEEEE    DDDDÈÈÈÈUUUU,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. El mes d’abril de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 14995, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i cadires 
amb infraestructura, formulada pel Sr. J. G. A., en representació de l’empresa Escala 
Restitalia, SLU.

2. El Sr. Jordi Garrofé Alfonso ha sol·licitat al dept. d’obres llicència d’obres menors per a la 
instal·lació de tres parasols amb fixació semipermanent a la terrassa del mateix local. 



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

4. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 67,95 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 2.700 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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

1. Concedir al Sr. J. G. A., en representació de l’empres Escala Restitalia, SLU NIF 
B25691841, sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat,



llicència per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 
66667777,,,,99995555    mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu., sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una 
situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons 
d’interès públic. 

2. Aprovar la liquidació de 1.505,771.505,771.505,771.505,77 euroseuroseuroseuros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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

4. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 2.700 euros2.700 euros2.700 euros2.700 euros en garantia del desperfectes que
es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu, 85.
Aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte
CATALUNYA CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari
a favor de l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl.
Catalunya,31).

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

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

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

2.7.13. 2.7.13. 2.7.13. 2.7.13. EXPEDIENT NUMERO 4303716000156 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000156 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000156 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000156 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

Fets: 

1. El 07 de març de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. Mohamed el 
Aadmi Laamech, en compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 10 de febrer 
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 10 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. M. el A. L., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 71.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “Adreça: Estacionament 
del Blanquet s/n. Especificació dels fets presumiblement infringits: Consumir bebidas alcohólicas en 
via publica. Material intervingut: Una botella de vodka marca Stanislaff, dos botellas de whisky, 
marca Jim Bardett. Observacions: Se le informa al denunciado puede recoger copia de la denuncia 
en Dependencias Policiales. Incidència: Realizando servicio de prevención de consumo de 



bebidas alcohólicas, en lugar de concurrencia pública, se observa al denunciado consumir 
combinado de whisky y al observar la presencia policial tira el vaso al suelo, por lo que se li informa 
que queda denunciado a la ordenanza municipal y se le interviene las bebidas. La persona 
interesada no desea firmar.”, perquè va protagonitzar els fets.  

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

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

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

Fonaments de Dret: 

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

2. 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.

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

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

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

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

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



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

1.- IMPOSAR al Sr. M. el A. L., 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 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. M. el A. 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. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la sanció 
dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

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

2222....7777....11114444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000001111000000004444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

FFFFeeeettttssss: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 04/03/2016 registre entrada núm. 7948 per la  Sra. 
C. B. B. en representació de Capamart en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10/02/2016 per l’inicií del procediment 
sancionador  en el que exposa el següent:

1. Sol·licita estudi de l’expedient, que consta la mateixa fotografia que l’anterior expedient.
2. No esta d’acord amb la tipificació dels fets.

A) L’associació Capamart de la que jo era presidenta fins el 30/09/2014, que desprès 
de tenir constància de l’ordenança no va penjar cap cartell.

B) El cartell penjat de forma incorrecta no l’he penjat, Es un taller que la Sra. IRMA 
VIVES anunciava on varem cedir un espai de forma voluntària.

C) Que col·labora amb l’ajuntament.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’Inspector de Via Pública, de data 
23/05/2014 que es transcriu literalment: "als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No 
consta permís del departament de la via pública” segons article 37,39,46 i 47 de l’ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades per la  Sra. Cristina Borrellas Bernal en representació de 
Capamart, a tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és 
procedent l’admissió, 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

2.Que en el suposat incompliment reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que
disposa l'article 70 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que



diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l’expressa’t en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a 
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un 
manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels 
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent". 

3. Vist les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:

• Que el dia 02/03/2016, va presentar-se a les dependencies per mirar l’expedient així com
obtenir copia de documents, tal com consta en el document que consta en l’expedient.

• Que el dia dels fets  l’empresa era a nom de Capamart produint-se el canvi de nom
autoritzat per l’ajuntament el 16/10/2014.

• Que en les dades que consten en el cartell publicitari son les dades que corresponen a
Capamart,

• Que la relació amb la Sra. Irma Vives es totalment privada, aquesta Sra. no disposa de cap
llicencia municipal.

• Que comprovat l’expedient amb l’anterior les fotografies no son les mateixes, a mes
comunicar que els cartells tenen que ser retirats, tal i com disposa 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.

• Que incompleix el que disposa el Capítol IV de l’ordenança de convivència ciutadana, pel
que prèviament es necessari obtenir la corresponent autorització municipal (article 39) i en
cap cas es concedeix autorització per enganxar propaganda en el mobiliari urbà, parets
etc, pel que els interessats hauran de sol·licitar prèviament autorització per difondre
publicitat en els espais públics o en domicilis, i hauran de realitzar amb caràcter anticipat l’
ingrés de la taxa.

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

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

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

4. L’article 109 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana tipifica les sancions greus  “ fins
1.500 €” amb la graduació dins d’uns màxims establerts

5. Vist el que s’exposa segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una
instal·lació de publicitat a la via pública en el dia esmentat segons es desprèn de les probes paleses
dins l’expedient (en concret resulta força esclaridora les fotografies incloses), i contraries al que
l’ordenança municipal disposa.



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: “Artículo 129. Principio de tipicidad. 1.Sólo constituyen infracciones administrativas las
vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio
de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

7. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article
139 de diu “Tipificación de infracciones y sanciones en determinadas materias Para la adecuada
ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en
defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer
sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las
correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes.
Artículo 140. Clasificación de las infracciones 1. Las infracciones a las ordenanzas locales a que se
refiere el artículo anterior se clasificarán en muy graves, graves y leves”.

8. De conformitat amb les  al·legacions presentades per la  Sra. Cristina Borrellas Bernal en
representació de Capamart, les quals han estat avaluades i estudiades no acrediten res en contra
dels fets pel que es realitza la denuncia.

9.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.

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

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

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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 per Sra. C. B. B. en representació de Capamart amb 
CIF G-55594667 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 72,00.-€. 

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

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

4....---- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a la Sra. Cristina Borrellas Bernal en representació de Capamart 
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....7777....11115555....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....EEEESSSSPPPPAAAANNNNYYYYAAAA    

FFFFeeeettttssss    

1. El 07 de març  de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/8061, instància presentada pel senyor J. L. R. C., mitjançant la qual  sol·licita 
llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat a l’Av. Espanya, 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 J. L. R. C.  situat l’Av. Espanya, mitjançant la placa de 
gual xxxx, 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 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....7777....11116666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAMMMMPPPPLLLLIIIIAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    HHHHOOOORRRRAAAARRRRIIII    RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA    PPPPAAAASSSSTTTTIIIISSSSSSSSEEEERRRRIIIIAAAA    PPPPRRRRIIIINNNNCCCCIIIIPPPPAAAALLLL 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient relatiu a petició d’autorització per ampliar l’ horari de la reserva d’espai personalitzada de 
la Pastisseria Principal. 



FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada per la Sra. S. R. P., en representació de la Pastisseria Principal, 
registre d’entrada 6255/2016 en la qual sol·licita ampliació de l’horari actual de la seva reserva 
d’espai personalitzada.

2. Que mitjançant Junta de Govern celebrada el dia 13 d’agost de 2015, es va atorgar a 
l’establiment sol·licitant una reserva d’espai al carrer Mossèn Jaume Soler, davant de la seva porta 
d’entrada, amb horari de dilluns a dissabte de les 7:30 fins les 14:30 i de les 17:00 fins les 20:30 i 
diumenges de les 7:30 fins les 14:45. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1111.... Estimar la petició de reserva d’espai de la Sra. S. R. P., en representació de la Pastisseria 
Principal, d’ampliació de l’horari sent de dilluns a diumenges de 7:00  hores fins les 21:00 
hores.

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

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

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

2222....7777....11117777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    XXXXUUUURRRRRRRREEEERRRRIIIIAAAA    NNNNIIIICCCCOOOOLLLLAAAASSSS    AAAALLLLVVVVAAAARRRREEEEZZZZ 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    

Expedient relatiu a petició  per instal·lar xurreria mòbil a la via pública a Calafell. 

FFFFeeeettttssss    



1. Vista la instància presentada pel Sr. N. Á., en aquest Ajuntament amb registre d’entrada 
6401/2016, en la que sol·licita autorització per instal·lar una xurreria mòbil al Passeig Marítim Sant 
Joan de Déu de Calafell.

2. Que en aquest municipi degut a que és turístic, hi ha altres establiments que tenen la mateixa 
activitat tributant tot l’any.

3. Que aquesta activitat es considera venda ambulant per ser realitzada fora d’un establiment 
comercial.

4. Que és política d’aquest Ajuntament no autoritzar aquestes ocupacions, per no perjudicar els 
comerços locals. 

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

1.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.

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

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

1111....----    Desestimar la sol·licitud del N. Ál. per instal·lar una xurreria mòbil al Passeig Marítim Sant 
Joan de Déu de Calafell, pels motius més amunt exposats. 

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

2222....7777....11118888....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

1. El mes de juny de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 23210, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. S. S. S.

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

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

4. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 23,40 m2. 



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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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

1. Concedir al Sr. S. S. S.en representació de l’empresa
Eliam Bros, SL  B43949411, sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 22223333,,,,44440000    mmmm2222, 
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de possessió 
precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic.



2. Aprovar la liquidació de 555511118888,,,,55554444    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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

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

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

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

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

2222....7777....11119999....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÚÚÚÚEEEE,,,,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FetsFetsFetsFets    

1. El mes de maig de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 17711, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada pel Sr. R. P. K.

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

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

4. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 45 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 1.313,20 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



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

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

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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

1. Concedir al Sr. R. P. K., sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 44445555    
mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una 
situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons 
d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 999999997777,,,,22220000    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual 
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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



4. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1.313,20 euros1.313,20 euros1.313,20 euros1.313,20 euros en garantia del desperfectes
que es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu,
97. Aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte
CATALUNYA CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari
a favor de l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl.
Catalunya,31).

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

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

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

2222....7777....22220000....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FetsFetsFetsFets    

1. El mes de maig de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 16543, la sol·licitud de llicència 
d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires amb infraestructura, formulada per la Sra. S. Q.

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

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

4. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 41 m2.

5. L’arquitecte municipal informa de l’atorgament de la corresponent llicència d’obres i també de 
l’import de 1.271,20 € de la fiança que cal dipositar en garantia dels desperfectes que pugui 
ocasionar la instal·lació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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

1. Concedir a la Sra. S. Q. sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a 
l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 44441111    mmmm2222, 
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de 
possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès 
públic.

2. Aprovar la liquidació de 999900008888,,,,55556666    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual 
constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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

4. Aprovar el dipòsit de la fiança per import de 1111....222277771111,,,,22220000    eeeeuuuurrrroooossss en garantia del desperfectes 
que es puguin produir en l’exercici de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa davant de local situat al Passeig Marítim Sant Joan de Deu,
99. Aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés bancari al següent núm. de compte 
CATALUNYA CAIXA Iban: ES16 2013 3037 0102 1020 2940 o bé en forma d’aval bancari 
a favor de l’Ajuntament de Calafell que es dipositarà al departament de Tresoreria (Pl. 
Catalunya,31). 



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

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

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

2.7.21. 2.7.21. 2.7.21. 2.7.21. EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002218 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

1. Vist que ha presenta al·legacions i proposició de prova l’empresa Confi Mail, S.L., en relació amb
l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats "Establiment: Lidel supermercats.
Lloc Publicitat: carrer Sant Pere, Mallorca, Montserrat, Carme, Vilamar i altres punts del municipi.
Descripció: Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, al terra dels portals de les
vivendes, no consta permís de via pública, segons ordenances municipals, no és pot fer aquests
tipus de publicitat a la via pública." constitutius d’infracció dels articles 37, 39, 45, 46 i 47 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 300,00.-€.

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 210,00.-€, que el
23 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 l’empresa Confi Mail, S.L. amb CIF B-43884246
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 210,00.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’empresa Confi Mail, S.L. es
declara responsable de la infracció.

2.7.22. 2.7.22. 2.7.22. 2.7.22. EXPEDIENT NUMERO 4303715002543 EXPEDIENT NUMERO 4303715002543 EXPEDIENT NUMERO 4303715002543 EXPEDIENT NUMERO 4303715002543 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002543 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emesa el 12 de novembre de 2015 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. F. J. G. M. podria ser autor i responsable 
dels fets consistents en segons descripció de l'acta "Establiment: Servei de taxi Bellvei. Lloc 
publicitat: Estació de Segur de Calafell. Al lloc indicat hi ha publicitat de l’activitat indicada, “Servei 
de taxi las 24 horas 8 places i tots serveis. El Taxi del Poble al preu del Poble!!! 609134836...”, 
segons les Ordenances municipals , no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.  "

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 al Sr. F. J. G. M. 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, al Sr. Francisco Javier Garcia Manrique en qualitat d'interessat i 
presumpte responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les 
actuacions següents:

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

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

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

2.7.23. 2.7.23. 2.7.23. 2.7.23. EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       



IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT:L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000122 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions presentades. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions  presentat el 24/02/2016 registre entrada núm. 6497 pel Sr. J. F. i 
G. (Finques i Serveis SL) en representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Luna en relació 
amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
de data 04/02/2016 per l’inicií del procediment sancionador  en el que exposa el següent:

1. Que la comunitat vol comunicar la seva disconformitat al·legant que estaven demanats els 
permisos d’obres com els d’ocupació de la via publica.

2. Sol·licita revisar l’expedient i es comprovin els permisos concedits.
3. Que en la notificació no s’adjunten les fotografies.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 13 de 
gener de 2016, que es transcriu literalment: “al carrer David de Mas número 51-53. Es fa contar 
que: A l’adreça indicada hi ha un camió amb matricula 0617-CWG, tallant el carrer sense cap tipus 
de senyalització, el camió està descarregant materials de construcció. S’annexa foto a l’expedient.” 
segons l’article 17.1 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. Joan Falguera i Guardiola (Finques i Serveis SL) en 
representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Luna, 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. 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. Segons les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:
1. L’acta de l’inspector de via pública de data 13/01/2016 a les 12.35 hores
2. Presenta sol·licitud el dia 04/01/2016 a les 12.50 hores, sol·licitant ocupació de la via

pública des de el 11/01/2016 de les 10:00 hores  al 12/01/2016 fins les 18.00 hores.
3. No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació segons es desprèn de l’acta i fotografia que

consten a l’expedient corresponent al dia dels fets, es a dir pel dia 13/01/2016.
4. Que l’ocupació a la via pública es amb tall del carrer, incomplint tota normativa de

senyalització a mes de no tenir autorització. Que per el tall de carrer s’entrega document
amb instruccions a seguir en relació a la senyalització

5. Que en l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics  defineix en
l’Article  8.1. Als efectes de l'aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais



públics les avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins 
públics reconeguts situats al terme municipal de Calafell.  

6. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia
municipal sobre ocupació de la via publica de conformitat al que disposa l’article 17.1 de
O.M.C. que diu: ”Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca
d'autorització serà considerada una falta greu, ............................”. 

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

8. En relació al que esmenta que no disposa de les fotografies, dir que en el punt 4 de la
resolució de l’acord diu: ”Els interessats hauran de sol·licitar prèviament l'ocupació,
acompanyant a la sol·licitud un croquis d'emplaçament i hauran de realitzar amb caràcter
anticipat l’ ingrés de la taxa. 4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies
hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, a la Comunitat de
Propietaris Edifici Luna en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:Examinar l'expedient
a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 29-31, 1ª planta
Calafell platja. Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els
justificants que consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

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 segons l’autorització de la llicencia d’obres menors expedient 305/2015 i decret 2015/4140
consta en el punt 2 de la resolució el següent: “Advertir que si en fer obres s’ocupa la via publica
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets,
bastides, descarrega de material amb camions, etc. s'haurà de sol·licitar la preceptiva llicencia o
autorització i liquidar la taxa d'ocupació de la via pública, segons disposa l'ordenança fiscal núm.
2.2.8. vigent"

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

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



Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.  

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

9. De conformitat amb les  al·legacions presentades pel Sr. J. F. i G. (Finques i Serveis SL) en 
representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Luna, les quals han estat avaluades i 
estudiades  no acrediten res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

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

11. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera 
l’article 17.1 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord 
amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

12. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 281,25.-
€. dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

1.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. J. F. i G. (Finques i Serveis SL) en representació de 
la Comunitat de Propietaris Edifici Luna amb NIF H-43565498 i aprovar la proposta de 
resolució de l’expedient sancionador per la realització o promoció dels fets anteriorment 
descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal amb la determinació de la 
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 281,25.-€. 

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. J. F. i G. (Finques i Serveis SL) en representació de 
la Comunitat de Propietaris Edifici Luna 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....7777....22224444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000555555550000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l’acta emesa el 22 de març de 2015 hora 20.30 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. E. T. M. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l’acta “Carrer Devesa de Girona, nº 7. Especificació dels 
fets presumiblement infringits: No tenir l’animal inscrit en el cens municipal. Observacions: La 
infracción ha sido resultado de una intervención por mordida de perro a un ciudadano. Se realiza 
minuta policial nº 216482/2015. La persona interessada signa l'acta.”

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 28/01/2015 i amb número  FIP 03623
Persona Requerida: E. T. M.
FFFFeeeettttssss

1. 22/3/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora E. T. M.  per no tenir el seu gos inscrit en el cens municipal, i 
degudament identificat.

2. La infracció ha sigut resultat de una intervenció per mossegada de gos a un ciutadà i s’han 
realitzat les diligències núm. 216482/2015 al Jutjat núm. 8 del Vendrell.

3. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal 
inscrit al cens d’animals domèstics a nom de : E. T. M. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt
SEGON apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea
de via pública, previ 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. Al respecte dels fets descrits, l’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
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.
Article 47Article 47Article 47Article 47
47.1. 47.1. 47.1. 47.1. A l’efecte d’aquesta Ordenança i d’acord amb la legislació vigent, les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 47.4.EArticle 47.4.EArticle 47.4.EArticle 47.4.E
47.4. 47.4. 47.4. 47.4. Són infraccions molts greus:
E. No tenir l’animal inscrit en el cens municipal, i degudament identificat.
ConclusióConclusióConclusióConclusió
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora E. T. 
M., per infracció dels articles 9, 11 i 47.4.E de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals 
de companyia de Calafell.”

3. Que segons conta el l’acta d’infracció emesa per la policia local, aquesta ha estat tramesa al 
Jutjat de Primera Instància núm. 8 amb diligències Judicials amb número 216482/2015.

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,
assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili.

2. Que les fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9, 11 i 47.4.E, 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 47.4.E tipificada com a molt greu susceptible de ser
sancionada amb fins l’import de 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 a la Sra. E. T. 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 47.4.E 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. Estela Torres Miranda 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, i  al Jutjat de Primera Instància 
núm. 8. 

6.- Notificar al Jutjat de Primera Instància núm. 8, que es dona trasllat de la Junta de Govern Local 
d’incoació de l’expedient, pel que es suspèn el procediment administratiu fins la recepció de la 
resolució del Jutjat que ens serà notificada. 

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

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:55, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




