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A Calafell, en data 11 d'abril de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota 
la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
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 
SRA. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

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

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

FetsFetsFetsFets    

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

GRUP TREBALLADOR 
ANTIGUITAT 

TRIENNIS 
DATA NOU 

TRIENNI 
NOU 

TRIENNI 
DATA 

EFECTES 
ANTIGUITAT 
MENSUAL DETALL NÚM TRIENNIS 

 C2 H. D., E. 05/03/2010 05/03/2016 2 01/04/2016 36,16 2 de C2 
 C2 L. G., S. C. 08/03/2001 08/03/2016 5 01/04/2016 90,40 5 de C2 
 C2 P. M., R. 14/03/2007 14/03/2016 3 01/04/2016 54,24 3 de C2 

 C1 G. V., J. 20/03/2001 20/03/2016 5 01/04/2016 132,90 5 de C1 

 A2 M. T., L. 26/03/2001 26/03/2016 5 01/04/2016 158,52 2 de C1 + 3 de A2 

 C2 T. R., M. L. 01/04/1974 01/04/2016 14 01/04/2016 253,12 14 de C2 



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

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0123, de 1 d’abril de 2016, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

«Setena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2.         PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili al carrer Raval de Montserrat, 14
i RGE núm. 6440 de data 18 de febrer de 2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la 
retenció de sou del senyor A. L. R. , amb les següents dades:

Expedient:  GO-2011-33161302 
 GO-2012-35109822 



 GO-2013-36650441 
 GO-2014-38553512 

Deute: 76,15€ en concepte de principal, recàrrecs de constrenyiment, 
interessos de demora i despeses de procediment.  

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà a la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona amb compte núm. ES34 2100 0087 6702 0111 7952, indicant necessàriament “
EMSO-2014-4684-2093534”.

3. Vist l’informe núm. 0127 de data 01 d’abril de 2016 emès per la directora de Recursos
Humans, , que queda unit a l’expedient.

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

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

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

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

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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès l’Ajuntament de Terrassa , amb 
domicili al carrer Raval de Montserrat, 14 i RGE núm. 6440 de data 18 de febrer de 2016, en 
el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor A. L. R. per un import de 
76,15€, i procedir al descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la primera 
nòmina.

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

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

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENTTREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENTTREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENTTREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT       

FetsFetsFetsFets    



1. Vist l'escrit tramés per la Tresoreria de la Seguretat Social de Terrassa, amb domicili al carrer
Col·legi, 6 02 de Terrassa i RGE núm. 6829 de data 26 de febrer de 2016 , en el  que sol·liciten 
que es procedeixi a la retenció de sou de la senyora A. M. M. R., amb les següents dades:

Tipo/ identificador: 07 080534911374 Régimen: 2300 
Expedient: 08 01 12 00249187 
Núm. documento: 08 21 329 16 003343301 
Deute total:  1.284,76€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, 
compte núm. ES40 0182 6035 4802 0150 9681, indicant necessàriament “ Embargament de 
sous i salaris de A. M. M. R. , expedient 08 01 12 00249187”

3. Vist l’informe núm. 0128 de data 01 d’abril de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

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

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

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

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

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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per la Tresoreria de la Seguretat Social 
amb domicili al carrer Col·legi, 6 02 de Terrassa i RGE núm. 6829 de data 26 de febrer de 
2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou de la senyora A. M. M. 
R. per un import total  de 1.284,76€, i procedir al descompte en nòmina, essent la seva 
aplicació en la primera nòmina

2. Notificar a l’interessat, a la Tresoreria de la Seguretat Social de Terrassa, al departament de 
tresoreria, departament d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

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

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     



FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per la Tresoreria de la Seguretat Social de El Vendrell, amb domicili al carrer
Industria, 17 de El Vendrell i RGE núm. 6831 de data 26 de febrer de 2016 , en el  que 
sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor E. P. M., amb les següents 
dades:

Tipo/ identificador: 07 080419805316 Régimen: 05210 
Expedient: 43 04 06 00262880 
Núm. documento: 43 04 329 16 000436357 
Deute total:  6.708,53€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, 
compte núm. ES05 0182 6240 6002 0157 8043, indicant necessàriament “ Embargament de 
sous i salaris de E. P. M. , expedient 43 04 06 00262880”

3. Vist l’informe núm. 0129 de data 01 d’abril de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

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

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

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

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

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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per la Tresoreria de la Seguretat Social
amb domicili al carrer Industria, 17 de El Vendrell i RGE núm. 6831 de data 26 de febrer de
2016 , en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor Esteban Porta
Martinez per un import total  de 6.708,53€, i procedir al descompte en nòmina, essent la seva
aplicació en la primera nòmina

2. Notificar a l’interessat, a la Tresoreria de la Seguretat Social de Terrassa, al departament de
tresoreria, departament d’intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

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

1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. DONAR COMPTE A LA JUNTADONAR COMPTE A LA JUNTADONAR COMPTE A LA JUNTADONAR COMPTE A LA JUNTA    DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIA 



Es dóna lectura dels següents decrets d’Alcaldia: 

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 579, de 08 de març de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. L. Q. O.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 580, de 08 de març de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. E. R.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 665, de 15 de març de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor F. J. S. R.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 666, de 15 de març de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor M. S. G.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 694, de 17 de març de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor A. L. R.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 695, de 17 de març de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor E. P. M.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 697, de 17 de març de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor J. E. R.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 698, de 17 de març de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta a la senyora  M. B. A.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 759, de 21 de març de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou de la senyora M. G. H.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 760, de 21 de març de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor f. J. E. O.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 838, de 30 de març de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. A. R. M.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 839, de 30 de març de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. M. P. C. 

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

1. Quedar-ne assabentada.

1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I 
EXCLOSOSEXCLOSOSEXCLOSOSEXCLOSOS    EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURSEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURSEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURSEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ 
LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO LLIURE, DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO 
ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    



1. El 22 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les
bases que regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió per a la
provisió de dos llocs de treball, en règim d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrits al
Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Calafell.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7.069, de data 1 de març de 2016, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 51, de
data 15 de març de 2016, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la
presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. Dins de l’esmentat termini, que finalitzava el 4 d’abril de 2016, han estat presentades quinze
(15) sol·licituds.

4. Vist el nomenament de vocals i vocals suplents designats per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya i per la Corporació, que formen part de l’òrgan qualificador per la convocatòria
de referència, que estableix la base cinquena de les bases.

5. El 6 d’abril de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0132/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.

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

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

4. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.
Articles 124 i 125.

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

6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; articles 291 i 292.

7. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.
DOS.

8. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, pel que fa als contractes d’interinitat.

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



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

11. 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.

12. 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 la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés
selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió de dos llocs de treball, en règim
d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de
Calafell, segons consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2 d’aquesta resolució.

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

2. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió
del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o
equivalent o superior, resten obligats a la realització de l’esmentada prova, que correspon al
primer exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en
l’Annex 4Annex 4Annex 4Annex 4, i els exempts de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3 d’aquesta resolució.

3. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent:

President: 
Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez, secretària accidental de la Corporació 
Suplent:  Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació 

Vocals: 
Titular: Sra. Mireia Ayats Escarré, interventora accidental de la Corporació 
Suplent: Sra. Virginia Morillo López, tresorera de la Corporació 

Titular: Sra. Olga Olivé Martí, Tècnica de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament del 
Vendrell 
Suplent: Sr. Joan Colet Duran, Tècnic de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament del 
Vendrell 

Titular: Sr. Jordi Gil Valencia, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 
Suplent: Sr. Juan Josep López Ferrer, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 



Secretari/ària: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació 
Suplent: Sra. Maria Vilanova Peña, auxiliar administrativa del Departament de Recursos 
Humans de la Corporació.  

4. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, d’acord amb l’establert a
les bases de la convocatòria, i la composició de l’òrgan qualificador del procés selectiu, al BOPT
i en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans
municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació als/a les
interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i es concedirà un termini de 10 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOPT, per possibles
reclamacions i/o recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.

5. Considerar què, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar en la llista d’admesos
ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de 10 (deu) dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de la resolució en el BOPT, sens perjudici de la seva publicació en els
demés llocs previstos a les bases, per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva no
admissió o l’omissió simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació,
esdevindran definitives aquestes llistes d’admesos i exclosos.

6. Fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del primer exercici de
la fase d’oposició, que correspon a la prova de català:

Data: 25 de maig de 2016 
Hora: A determinar 
Lloc: A determinar  

7. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Comunicació i de Recursos Humans, i al
Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes escaients.

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

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

Núm. Registre 
Entrada DNI 

9504 202C 

9806 694B 

9866 641X 

10016 029V 

10097 158L 

10270 983S 

10529 474R 

10616 980E 

11163 323B 

11168 464C 



11334 459R 

11364 048C 

11488 063A 

11542 323Q 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT LLISTAT LLISTAT LLISTAT D’EXCLOSOSD’EXCLOSOSD’EXCLOSOSD’EXCLOSOS    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s 
d’exclusió 

11187 071B 1 

1) Per incompliment de la base tercera: no aportar certificat acreditatiu de no cobrar cap subsidi o
prestació

ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

9504 202C 

9806 694B 

9866 641X 

10016 029V 

10097 158L 

10270 983S 

10529 474R 

10616 980E 

11163 323B 

11168 464C 

11334 459R 

11364 048C 

11488 063A 

11542 323Q 

ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

11187 071B 1 

1) No aporta cap tipus de certificat



1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA LOCAL PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA LOCAL PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA LOCAL PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA LOCAL 
D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE CARDEDEUD’AQUESTA CORPORACIÓ, D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE CARDEDEUD’AQUESTA CORPORACIÓ, D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE CARDEDEUD’AQUESTA CORPORACIÓ, D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU 

FetsFetsFetsFets    

1. El 4 d’abril de 2016, amb registre general d’entrada d’aquesta Corporació núm. 11.510, té 
entrada escrit de l’Ajuntament de Cardedeu sol·licitant es concedeixi una comissió de serveis de 
l’agent de la Policia Local de la nostra Corporació, senyor A. F. G., per un període de sis mesos 
prorrogable fins a dos anys. Aquest escrit va ser avançat per mail en data 24 de març de 2016.

2. El 31 de març de 2016, l’inspector en Cap de la Policia Local emet informe manifestant que no 
hi ha cap inconvenient per poder atendre aquesta petició.

3. El 5 d’abril de 2016 aquesta Corporació posa de manifest a l’Ajuntament de Cardedeu que no 
té inconvenient en autoritzar l’esmentada comissió de serveis.

4. El 6 d’abril de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0133/2016/RH/CG, 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Art. 301 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.

2. Art. 85.3 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.

3. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre d'altres, i que
afegeix un nou paràgraf a l'article 189 del Decret 214/1990).

4. Concretament l’art. 186, diu que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents:
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament.

5. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i
mobilitat de les policies locals.

6. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.



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

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

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

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

1. Autoritzar la comissió de serveis del senyor A. R. F. G., agent de la Policia Local d’aquesta
Corporació, a l’Ajuntament de Cardedeu, per un període de sis mesos prorrogable
tàcitament fins un màxim de dos anys, amb efectes del dia 18 d’abril de 2016.

2. Donar de baixa a la Seguretat Social al senyor A. R. F. G., amb efectes del dia 17 d’abril de
2016.

3. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Cardedeu i, també, a la persona interessada per a
la seva incorporació en comissió de serveis en aquell Ajuntament.

4. Donar compte d’aquest acord a l’Inspector en Cap de la  Policia Local, als departaments de
Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, de Recursos Humans, i a la Intervenció i
Tresoreria Municipals, així com a la gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a
la Junta de Personal i a les seccions sindicals,  pel seu coneixement i als efectes escaients.

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. ACORD DE COMPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA ACORD DE COMPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA ACORD DE COMPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA ACORD DE COMPAREIXENÇA JUDICIAL A LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADORJUSTICIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADORJUSTICIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADORJUSTICIA DE CATALUNYA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR       

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

Acord de compareixença  

1. En data16 de gener de 2014 (RGE 6387) el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2 de 
Tarragona va notificar a l’Ajuntament de Calafell la interposició del recurs ordinari número 
32/2014, per part del Sr. S. T. B. contra la resolució de JGL, de 13 de novembre de 
2013 d’acordar el tancament de l’edifici del Mercat vell de Calafell.

2. En data 8 d’octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de comparèixer, 
com a demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2 de Tarragona en 
l’esmentat recurs ordinari Núm. 32/2014 i va nomenar com a advocat al Sr. Carles Badel 
Domingo i com a procuradora a la Sra. María Josepa Martínez Bastida.

3. Substanciat, en primera instància, l’esmentat procediment judicial, el Jutjat Contenciós 
Administratiu Núm. 2 de Tarragona ha dictat la Sentència núm. 17/2016,  19 de gener de 
2016, favorable a l’Ajuntament de Calafell amb decisió que literalment es transcriu: 



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

4. En 21 de març de 2016  el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2 de Tarragona ens va 
notificar diligència d’ordenació, de 16 de març de 2016, mitjançant la qual es cita al 
Ajuntament de Calafell per que, en el termini de 30 dies, comparegui, si ho desitja, davant 
la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació al recurs 
d’apel·lació interposat per S. T. B., contra l’esmentada Sentència Núm. 17/2016.

5. Considerant que en els presents escrits és cita a termini a aquesta Administració per la seva 
compareixença en els recursos d’apel·lació esmentats. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Comparèixer davant de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, com a part demandada, en el recurs d’apel·lació interposat pel senyor
Salvador Torras Blanco, contra la Sentència Núm. 17/2016, 19 de gener de 2016.

2. Segons el que disposa l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, designar com a
lletrat d’aquest Ajuntament a Carles Badel Domingo i com a procuradora representant a la
Sra. Anna Maria Feixas Mir, que assumiran, respectivament, la defensa lletrada i la
representació de l’ esmentat recurs d’apel·lació.

3. Comunicar la present resolució al lletrat i a la procuradora pel seu coneixement i efectes.

1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI DE APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI DE APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI DE APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI DE 
L'EDIFICI DE  LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLATJA DE CALAFELL, SITUADES AL L'EDIFICI DE  LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLATJA DE CALAFELL, SITUADES AL L'EDIFICI DE  LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLATJA DE CALAFELL, SITUADES AL L'EDIFICI DE  LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLATJA DE CALAFELL, SITUADES AL 
C/ST. PERE 31C/ST. PERE 31C/ST. PERE 31C/ST. PERE 31----33, PER A ARXIU MUNICIPAL33, PER A ARXIU MUNICIPAL33, PER A ARXIU MUNICIPAL33, PER A ARXIU MUNICIPAL       

Fets 



Per part dels Serveis Tècnics Municipal s’ha elaborat una memòria tècnica de l’Adequació de la 
planta soterrani de l’edifici de les dependències municipals de la platja de Calafell, situades al c/ St. 
Pere 31-33, per a Arxiu Municipal, amb un pressupost per contracte de 27.265,95€. 

El ple de la Corporació de data 7 de març de 2016, va acordar desistir entre altres dels contractes 
de lloguer dels locals situats al c/ Principal 24 i Lluís Companys 57, aquest acord motiva els trasllat 
d’aquests departaments a altres locals propietat de l’Ajuntament. 

Com a conseqüència d’aquest acord es planteja adequar el soterrani de les dependències 
municipals del c/ St. Pere 31-33 per arxiu de tota la documentació dels departaments de Via 
pública, Medi Ambient i Urbanisme. 

L’adequació té per objecte atorgar les condicions de protecció contra incendis al local, que en 
l’actualitat es un aparcament, dotant-lo de les instal·lacions de protecció i condicions d’evacuació 
establertes a la DB SI del CTE, i en dotar de l’equipament necessari com son les prestatgeries. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Atès el que disposa l’art. 34 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals. 

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

APROVAR memòria tècnica de l’Adequació de la planta soterrani de l’edifici de les dependències 
municipals de la platja de Calafell, situades al c/ St. Pere 31-33, per a Arxiu Municipal, amb un 
pressupost per contracte de 27.265,95€. 

1111....3333....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    
UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAADDDDEEEESSSS    IIIILLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    ÀÀÀÀUUUUSSSSTTTTRRRRIIIIAAAA,,,  DDDDEEEE    
SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

S’han executat unes obres a l’immoble situat al carrer Àustria de Segur de Calafell, 
propietat del Sr. E. del C. M. L. i la Sra. M. V. P.  S., sense disposar de llicència d’obres i 
essent manifestament il·legalitzables, consistents en: 

“Construcció d’una tanca d’obra de pared de “gero” de 15 cm. d’amplada, 
arrebossada a una cara amb morter de ciment i rematada superiorment amb una rajola 
ceràmica en el límit lateral de separació amb la finca del núm. 40. La tanca té la 
llargada de 18 m. aproximadament i alçades variables (entre 0.85 i 1.60m.). La tanca 
s’ha construït de forma graonada a sobre d’una ja existent de les mateixes 
característiques constructives. La totalitat de la construcció és opaca i les seves alçades 
finals respecte la cota natural del terreny és: 1,65-1,55-1,50-2,00-2,25 i 2,60m.” 

Així consta de l’informe-denúncia de l’inspector d’obres, de data 25 de gener de 2016, 
incorporat a l’expedient.  

En data 5 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que s’adjunta a 
aquesta resolució com ANNEX 1 i que consta incorporat a l’expedient pel que proposa: 



“1. Iniciar contra el Sr. E. del C. M. L. i la Sra. M. V. P. S., com a propietaris de la 
finca del c. Àustria de Segur de Calafell i promotors dels treballs, expedient de 
restauració de la legalitat urbanística infringida per la realització d’una infracció 
urbanística no legalitzable, detallada en aquest informe. 

2. Ordenar per la restauració de la legalitat urbanística infringida l’execució dels treballs 
següents:

- Enderroc de les parts de la tanca d’obra que excedeixen les alçades permeses per la 
normativa urbanística.”

En data 7 d’abril de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de 
Calafell ha emès l’informe que s’adjunta a aquesta resolució com ANNEX 2 i que consta 
incorporat a l’expedient en relació al procediment previst per la restaurar la legalitat 
urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).    

D’acord amb l’article 110 i següents del Decreto 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) que regulen el procediment de 
protecció de la legalitat urbanística vulnerada. 

D’acord amb els articles 119 i 120 del RPLU, es fa saber a la persona obligada que, en els 
casos que l’acte sigui manifestament il·legalitzable o hagi estat objecte de denegació prèvia 
o s’hagi incomplert el requeriment de legalització efectuat, transcorregut el termini
d’al·legacions, la resolució que posi fi al procediment ordenarà que    disposa d’un mes per
executar voluntàriament les mesures per restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic
vulnerat, amb l’advertiment que, si no ho fa, l’òrgan competent en pot ordenar l’execució
forçosa. Entre altres d’escaients, es poden ordenar les mesures següents:

a) L’enderrocament de les obres executades.
b) La reposició al seu estat inicial de les obres que hagin estat enderrocades o que hagin
estat modificades en els casos següents:

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat enderrocats 
parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o funcionalment 
autònoma ni separable de la part no enderrocada. 

3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels serveis 
públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.



e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles
relatives als usos il·legals de l’immoble de què es tracti.
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva

contractació. 
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

D’acord amb el que disposa l’article 117 del RPLU, es poden adoptar, entre d’altres que 
siguin escaients, les mesures provisionals següents: 

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.
b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les
obres.
c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la
suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació
parcials.

117.2 Les mesures provisionals adoptades són executives a partir de la seva notificació a les 
persones destinatàries. La resolució que les adopti ha d’advertir que el seu incompliment 
habilita l’òrgan competent per ordenar l’execució forçosa de les mesures adoptades. 

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra el Sr. E. 
del C. M. L. i la Sra. M. V. P.  S., per haver executat a l’immoble situat al carrer 
Àustria de Segur de Calafell unes obres sense disposar de llicència d’obres i essent 
manifestament il·legal·litzables consistents en: 

“Construcció d’una tanca d’obra de pared de “gero” de 15 cm. d’amplada, 
arrebossada a una cara amb morter de ciment i rematada superiorment amb una rajola 
ceràmica; en el límit lateral de separació amb la finca del núm. 40. La tanca té la 
llargade de 18 m. aproximadament i alçades variables (entre 0.85 i 1.60m.). La tanca 
s’ha construït de forma graonada a sobre d’una ja existent de les mateixes 
característiques  constructives. La totalitat de la construcció és opaca i les seves alçades 
finals respecte la cota natural del terreny és: 1,65-1,55-1,50-2,00-2,25 i 2,60m.” 

2.2.2.2.---- Advertir a la interessada que les esmentades obres objecte d’aquest expedient tenen el 
caràcter de manifestament il·legalitzables i que, entre d’altres d’escaients, es poden ordenar 
les mesures de restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat previstes a 
l’esmentat article 120 RPLU. 

3.3.3.3.----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé, com a 
secretària, del present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb 
l’article 112.2 del RPLU.    

4.4.4.4.----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, a/als l’interessat/s un termini d’audiència de 
15 dies a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin 
tenir vista de l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions. 



5.5.5.5.----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

1111....3333....3333....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    MMMMEEEEMMMMÒÒÒÒRRRRIIIIAAAA    TTTTÈÈÈÈCCCCNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVAAAALLLLOOOORRRRAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''UUUUNNNN    PPPPAAAARRRRCCCC    
AAAAGGGGIIIILLLLIIIITTTTYYYY    AAAA    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNFFFFLLLLUUUUÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRRSSSS    LLLLLLLLUUUUÍÍÍÍSSSS    CCCCOOOOMMMMPPPPAAAANNNNYYYYSSSS    IIII    TTTTAAAAJJJJOOOO    AAAA    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL 

Fets 

Per part dels Serveis Tècnics Municipal s’ha elaborat una memòria tècnica valorada per la 
construcció d’un Parc Agility a la confluència dels carrers Lluís Companys i Tajo a la zona de Mas 
Mel, amb un pressupost per contracte de 37.410,67€. 

La present memòria tècnica, te per objecte l’adequació del solar de titularitat municipal de 
1.150m2, que conforma el c/ Lluis Companys i el c/ Tajo a la zona de Mas Mel, per a la construcció 
d’un circuit agility,  el tancament perimetral, la dotació de mobiliari urbà, plantació d’arbrat, 
urbanització de part de la vorera del carrer i les instal·lacions d’aigua potable i desguàs. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Atès el que disposa l’art. 34 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals. 

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

APROVAR memòria tècnica valorada per la construcció d’un Parc Agility a la confluència dels carrers 
Lluís Companys i Tajo a la zona de Mas Mel, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost per contracte de 37.410,67€. 

1111....3333....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA    
MMMMAAAARRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT,,,.    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    DDDDAAAALLLLTTTT    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    22226666////11116666))))       

FFFFeeeettttssss    

La matinada del dissabte 13 de juny de 2015 es va detectar un incendi a l’habitatge de l’Av. Santa 
Maria de Montserrat de la Urb. Segur de Dalt de Calafell propietat del Sr. E. S. L. i la Sra. J. T. F. 

A conseqüència de l’esmentat incendi, l’arquitecte tècnic del Departament d´Urbanisme va fer 
inspecció en data 5 d’abril de 2016, i ha emès l’informe adjunt com a Document Núm. 1, pel que 
proposa que es tramiti contra la propietat de la finca el present expedient d’ordre d’execució per tal 
de procedir a la rehabilitació de l’esmentat immoble. A més proposa ordenar de forma immediata 
als propietaris l’execució de les següents mesures cautelars: 

a)a)a)a) Apuntalament del forjat sostre de planta soterrani, especialment en els punt de Apuntalament del forjat sostre de planta soterrani, especialment en els punt de Apuntalament del forjat sostre de planta soterrani, especialment en els punt de Apuntalament del forjat sostre de planta soterrani, especialment en els punt de 
recolzament amb les parets de totxo afectades recolzament amb les parets de totxo afectades recolzament amb les parets de totxo afectades recolzament amb les parets de totxo afectades 

b)b)b)b) Reforç de les partes verticals afectades de la planta soterraniReforç de les partes verticals afectades de la planta soterraniReforç de les partes verticals afectades de la planta soterraniReforç de les partes verticals afectades de la planta soterrani    
c)c)c)c) NNNNeteja i retirada de totes les runes i deixalles interiorseteja i retirada de totes les runes i deixalles interiorseteja i retirada de totes les runes i deixalles interiorseteja i retirada de totes les runes i deixalles interiors    



d)d)d)d) Tancament de les totes les obertures exteriors de l’edifici, per evitar l’entrada de Tancament de les totes les obertures exteriors de l’edifici, per evitar l’entrada de Tancament de les totes les obertures exteriors de l’edifici, per evitar l’entrada de Tancament de les totes les obertures exteriors de l’edifici, per evitar l’entrada de 
persones al·liïnespersones al·liïnespersones al·liïnespersones al·liïnes    

e)e)e)e) Neteja i retirada de deixalles del patis i jardins exteriors.Neteja i retirada de deixalles del patis i jardins exteriors.Neteja i retirada de deixalles del patis i jardins exteriors.Neteja i retirada de deixalles del patis i jardins exteriors.    
f)f)f)f) Neteja i buidatge de l’aigua de Neteja i buidatge de l’aigua de Neteja i buidatge de l’aigua de Neteja i buidatge de l’aigua de la piscina i totes les restes i deixallesla piscina i totes les restes i deixallesla piscina i totes les restes i deixallesla piscina i totes les restes i deixalles    

En data 7 d’abril de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme ha emès informe en relació a la 
tramitació del present expedient. S’adjunta a la present resolució com a Document núm. 2. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

Per al compliment d’aquestes obligacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els 
ajuntaments imposin, d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució 
de les obres i actuacions necessàries.  

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

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.- Iniciar expedient d’ordre d’execució a la propietat de la finca, el Sr. E. S. L. i la Sra. J. T. F., 
situada a l’Av. Santa Maria de Montserratde la Urbanització Segur de Dalt a Calafell, per tal de 
procedir a la rehabilitació de l’immoble esmentat. 

2....----    OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr    aaaallllssss    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaarrrriiiissss    llll’’’’eeeexxxxeeeeccccuuuucccciiiióóóó    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmaaaa    iiiimmmmmmmmeeeeddddiiiiaaaattttaaaa    ddddeeee    lllleeeessss    mmmmeeeessssuuuurrrreeeessss    ccccaaaauuuutttteeeellllaaaarrrrssss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss::::    

a) Apuntalament del forjat sostre de planta soterrani, especialment en els punt de
recolzament amb les parets de totxo afectades

b) Reforç de les partes verticals afectades de la planta soterrani
c) Neteja i retirada de totes les runes i deixalles interiors
d) Tancament de les totes les obertures exteriors de l’edifici, per evitar l’entrada de persones

al·liïnes
e) Neteja i retirada de deixalles del patis i jardins exteriors.
f) Neteja i buidatge de l’aigua de la piscina i totes les restes i deixalles

3333.- Concedir al Sr. E. S. L. i la Sra. J. T. F., com a part interessada i responsable del compliment 
de l’obligació esmentada, un termini de 15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, perquè puguin examinar l’expedient i al·leguin el que cregui convenient a la 
defensa dels seus drets i interessos. 

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



5555.- Notificar aquesta resolució als interessats. 

1111....3333....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    DDDDEEEESSSSIIIISSSSTTTTIIIIMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’UUUUSSSSOOOOSSSS    IIII    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLLSSSS    PPPPEEEERRRR    OOOOFFFFIIIICCCCIIIINNNNAAAA    
IIIIMMMMMMMMOOOOBBBBIIIILLLLÀÀÀÀIIIIRRRRAAAA    AAAALLLL    CCCC....    SSSSAAAANNNNTTTT    PPPPEEEERRRREEEE,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

El 9 de novembre de 2015, amb núm. RGE 2015/39.233, el Sr. A. T. R. va sol·licitar llicència 
urbanística d’usos i obre de caràcter provisional per la instal·lació d’una activitat d’oficines i serveis 
dedicada a OFICINA IMMOBILIÀRIA al local B de la planta baixa de l’edifici situat al c. Sant Pere  
de Calafell Platja. 

El 2 de març de 2016, amb núm.de RGE 2016/7.239, el Sr. A. T. R. renúncia a la seva sol·licitud 
de llicència urbanística d’usos i obres de caràcter provisional presentada el 9 de novembre de 2015 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de 31 de març de 2016, incorporat a l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

L’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que qualsevol interessat podrà desistir de 
la seva sol·licitud. I, en el mateix text legal, l’article 91.2 disposa que l’administració acceptarà de 
ple el desistiment o la renuncia i declararà conclús el procediment excepte quan s’haguessin 
personat en el mateix tercers interessats i haguessin instat la seva continuació en el termini de deu 
dies des de que van ser notificats del desistiment. 

En el present expedient administratiu no consta cap altre persona que estigui interessada en la seva 
continuació. 

Vist el Decret núm. 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: 

1.- ARXIVAR aquest expedient administratiu per desistiment de la part interessada. 

2.- NOTIFICAR aquest resolució a la part interessada. 

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



transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos següents, d’acord amb l’article 
46 LJCA. 

1.4. MEDI AMBI1.4. MEDI AMBI1.4. MEDI AMBI1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ENT I SEGURETAT ENT I SEGURETAT ENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE l’ORDRE DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE l’ORDRE DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE l’ORDRE DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DEIXAR SENSE EFECTE l’ORDRE DE 
PRECINTE DELS EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA PRECINTE DELS EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA PRECINTE DELS EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA PRECINTE DELS EQUIPS REPRODUCTORS DE MÚSICA        

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

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

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’acord de Junta de Govern Local celebrada el dia 10 de febrer de 2016, on s’ordena a
la policia local que procedeixi al precinte de tots els aparells reproductors de música i so de
l’hotel  Solimar, per no haver regularitzat la situació instal·lant el limitador enregistrador
acústic en la cadena de so i no haver presentat tota la documentació tècnica requerida per
justificar correctament la seva instal·lació.

2. Vist l’acta aixecada per la policia local “Núm. Diligències 1872/16” de data 18 de febrer de
2016 fent contar que s’ha procedit al precitat del fil musical ubicat a la recepció de l’hotel.

3. Vistes les queixes reiterades rebudes al Departament de Medi Ambient en data 25 de
novembre de 2015 i els escrits 3/12/2015 (RGE. 2015/4192 i RGE. 2015/41916) en relació
als sorolls que ocasionen les actuacions de ball en directe

4. Vist la documentació tècnica presentada per part la titularitat amb RGE 2016/9224 i RGE
2016/9864 de data 16 de mar de 2016 i 21 de març de 2016 respectivament.

5. Vist l’informe emès pels serveis tècnics de data 5 d’abril de 2016 que s’adjunta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. La Constitució Espanyola
2. Llei 30/1992 de Procediment Administratiu Comú
3. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell



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

5. Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica

6.6.6.6. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, deDecret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, deDecret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, deDecret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

7. Atribucions conferides per Decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia en
Junta de Govern Local

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

1.1.1.1.Deixar sense efecteDeixar sense efecteDeixar sense efecteDeixar sense efecte, , , , la mesura cautelar de precinte dels equips de música i so de l’hotel Solimar,
adoptat mitjançant acord de Junta de Govern Local celebrada el dia 10 de febrer de 2016 ja que
s’ha instal·lat el limitador enregistrador acústic en la cadena de so i s’ha presentat tota la
documentació tècnica requerida per justificar correctament la seva instal·lació.

2.2.2.2. No autoritzarNo autoritzarNo autoritzarNo autoritzar a Riugold Capital, SL, titular de la llicència de l’hotel Solimar la realització
d’activitats al pati interior que requereixin actuacions musicals en directe, disc-jockeys o karaokes, ja
que aquestes actuacions requereixen nivells de so molt més elevats dels programats al limitador i
fer-les suposaria l’incompliment de la ordenança de sorolls.

3.Ordenar3.Ordenar3.Ordenar3.Ordenar a la policia municipal que realitzi les tasques de control i vigilància necessàries amb
l’objectiu de donar compliment al que s’estableix al punt 2 del present acord i que procedeixi al
precinte de tots els aparells reproductors de música que s’utilitzin en cas d’actuacions musicals,
balls, animacions musicals en directe, disc-jockeys i karaokes al pati interior d’illa de l’hotel.

4444.Notificar.Notificar.Notificar.Notificar    la present resolució a Riugold Capital, SL,  a la policia municipal i al departament de via
pública.

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 21 DE MARÇ DE 2016 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 21 DE MARÇ DE 2016 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 21 DE MARÇ DE 2016 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD JGL DIA 21 DE MARÇ DE 2016 
(RGS. 2889/2016)(RGS. 2889/2016)(RGS. 2889/2016)(RGS. 2889/2016)    

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    
INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:        

RB_UFA_007_2016        
ACM-021/1985 
A. D. A.
Hotel Canada 
Av. Mossèn Jaume Soler 
5194/2016  

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local va prendre entre d’altres l’acord de no

autorització d’us de música ni megafonia ni a la terrassa ni als jardins  exteriors ni a l’interior de

l’hotel.



2. Al títol de l’esmentat  acord existeix un error material ja que el títol de l’acord ha de ser

RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSCIA NI

MEGAFONIA NI A LA TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL, enlloc de

RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT PER

MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIAL. Per tant s’ha de modificar.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Es tracta d’un error material i què, a l'emparament de l'art. 105 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques,
existents en els seus actes.

2. Decret d’alcaldia 2669/2015 de 22 de juny de delegació de l’alcaldia en els tinents d’alcalde.

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

1. Modificar    l’error material de transcripció perquè a l’acord de Junta de Govern Local del dia 21 de
març de 2016 abans esmentat allà on consta com a  títol:

“RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT PER 
MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIAL” 

Hi consti: 

“RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE NO AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MÚSCIA NI 
MEGAFONIA NI A LA TERRASSA NI ALS JARDINS EXTERIORS NI A L’INTERIOR DE L’HOTEL” 

2. La resta de l’acord no es modifica.

3. Notificar aquesta resolució a les parts interessades.

1111....5555....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA 

1111....5555....1111....    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    EEEERRRRRRRROOOORRRR    MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLL    DDDDEEEE    LLLL''''AAAACCCCOOOORRRRDDDD    DDDDEEEE    JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNN    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    DDDDAAAATTTTAAAA    
00007777    DDDDEEEE    MMMMAAAARRRRÇÇÇÇ    DDDDEEEE    2222000011116666,,,,    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAALLLLTTTTAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    LLLLAAAA    
CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    NNNNIIIICCCCAAAARRRRAAAAGGGGUUUUAAAA

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Rectificació error material de l’acord de Junta de Govern Local de data 
07 de març de 2016, relatiu a la proposta d’alta de llicència de contra gual permanent al carrer 
Nicaragua. 

FFFFeeeettttssss    



1.- El 07 de març de 2016 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, es va acordar donar 
d'alta llicència de contra gual de la vivenda situada al carrer Hongria  a nom del senyor J. C. M. 

2.- Que el carrer corresponent per donar d’alta la llicència de contra gual és al carrer Nicaragua. 

3.- Que la instància la fa el senyor J. C. T. ,en representació del senyor J. C. M. 

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 primer punt dels fets: 

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

Ha de constar: 

1. El 06 de febrer de 2016 va entrar en el registre d’aquest Ajuntament amb el número 2016/4475 
la instància presentada per J. C. T., en representació del senyor J. Ca. M., mitjançant la qual  
sol·licita llicència municipal per a la senyalització d'un ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll davant del  GUAL PERMANENT 
amb placa número xxxx a  l'entrada i sortida de vehicles de la porta del  garatge  situat  al carrer 
Nicaragua.

On consta al punt primer de l’acord: 

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

Ha de constar: 

Concedir la llicència municipal de ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll de la placa núm. xxxx al senyor J. C. M. al 
garatge de la seva vivenda situada al carrer Nicaragua,   i de conformitat amb l'article 24 
punts 3 I 4 de l'ordenança municipal de guals, la longitud autoritzada de la llicència serà igual a 
l'amplada que quedi lliure per al pas exclusiu del vehicle amb la línia de la façana, augmentada 
com a màxim un metre, a una distància de 20 cm. de la vorera i 



paral·lelament a aquesta, una línia discontinua de 10 cm. d'amplada de color groc (segons la 
norma UNE 48103 referència B 502), a trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud 
concedida a l'autorització més de dues línies perpendiculars a l'anterior, situades en els extrems, 
d'un metre de longitud.    En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública . 

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 llicència de 
contra  gual de la placa de gual xxxx, al carrer Nicaragua, a nom de J. C. M. 

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

1111....5555....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111555533336666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO 
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR      

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715001536 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss:::: 

En l’acta emesa el 02/08/2015 hora 22,07 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública el Sr S. A. N.  podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Passeig Marítim St Joan de Déu 90 el 
02/08/2015 a les 22’07 . Dades del Gos: Raça de gos potencialment perillosa American 
Stafforshire.Terrier Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/
o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat 
del cens. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253€..Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic,posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip.” 

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

““““IIIddIddeeennennttttiiiffiffiiiccicaacaacccciiióóióó    ddddeeee    lll’’l’ee’eexxxppxppeeeddeddiiieeiennenntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Número de l’acta: FIP 10153 
Persona Requerida: S. A. N. 
FFFeeFeetttsstss    



1. El 2 d’agost de 2015, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança 
Municipal en matèria de gossos perillosos al senyor S. A. N.
2. Es tracta d’un gos de raça American Stafforshire Terrier que és una de les races tipificades com a 
perillosa i no duu implantat el microxip identificatiu obligatori.
3. Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents:

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

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

4. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, hi consta que el 20 d’agost 
de 2015 el senyor Sergio Ariza Núñez va sol·licitar la tramitació de llicència administrativa (RE29361) 
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 
1.1.1.1. Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia
estableixen:

“Article 9“Article 9“Article 9“Article 9    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil.” 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. 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 14Article 14Article 14Article 14    
14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
2.2.2.2. Pel que fa a la consideració de la raça American Stafforshire Terrier com a perillosa, la normativa
catalana,  estableix que tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin
una o més d'una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa
canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra),



terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu). 
Conjuntament amb l'anterior, també es consideren gossos perillosos els que preveu el Reial Decret 
287/2002 en l'annex II segons: 

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

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

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

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

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.  

Conclusió:Conclusió:Conclusió:Conclusió:    

Davant els fets exposats, informo favorablement sobre l’inici d’expedient sancionador, donat  que 
existeix infracció dels articles 9,11 i 14 de les Ordenances Municipal de tinença d’animals al 
municipi de Calafell..” 

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, no
tenir assegurança de responsabilitat civil corresponent , portar el gos sense morrió a la via o en un
espai públic i sense que estiui identificat per microxip .

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

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

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

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

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

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



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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr S. A. N.
 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa 
l’ordenança municipal, de conformitat amb els articles 9, 11 , 14  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 F. R. N. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, 
per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

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

1111....5555....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111666644447777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715001647 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 17/08/2015 hora 18,08 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública el Sr A. Sa. C. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Joan Maragall, 35 el 17/08/2015 a les18’08 . Dades del 
Gos, nom Jana, Raça de gos potencialment perillosa Stafforshire. Infraccions tipificades a 
OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal 
pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. No tenir contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 



150.253€..Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic,posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip.” 

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

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL núm. 10872/15 de data 17/08/15 
Persona Requerida: A. S. C.)    
FFFFeeeettttssss    
1. El 17/08/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor A. S. C.
Segons consta en acta es tracta d’un gos de nom Jana de raça American Stafforshire considerada 
per la normativa com a potencialment perillosa i el seu propietari o conductor ha de disposar de la 
llicència administrativa obligatòria.
L’infractor comenta que el gos no és seu i que el treu a passejar.
No porta microxip identificatiu. No consta cap municipi on estigui censat.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil. 
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    11111111    
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. 

SSSSEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    2222ªªªª....----NNNNOOOORRRRMMMMEEEESSSS    EEEESSSSPPPPEEEECCCCÍÍÍÍFFFFIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    PPPPEEEELLLLSSSS    GGGGOOOOSSSSSSSSOOOOSSSS    PPPPOOOOTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAALLLLMMMMEEEENNNNTTTT    PPPPEEEERRRRIIIILLLLLLLLOOOOSSSSOOOOSSSS    

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    11114444    
14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 

14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor A. S. C. 
per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell..” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, no
tenir assegurança de responsabilitat civil corresponent , portar el gos sense morrió a la via o en un
espai públic i sense que estiui identificat per microxip .

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

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

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

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



l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. EXPEDIENT NUMERO 4303715001607 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715001607 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715001607 RELATIU A L’APROVACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715001607 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715001607 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    



En l’acta emesa el 12/08/2015 hora 00,35 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública el Sr G. M. M. C. podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Rd St Miquel 116 el 12/08/2015 a les 00’35 . 
Dades del Gos, Raça de gos potencialment perillosa Pitbull/ American Stafforshire. Infraccions 
tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència 
municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. No tenir contractada 
l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253
€..Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic,portar el gos sense morrió a la via o en un 
espai públic..” 

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

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta núm. 534/15 de data 22/03/2015 FIP: 3607/15 
Persona Requerida: G. M. M. C.
FFFFeeeettttssss    
1. El 22/03/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor G. M. M. C. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça 
Pitbull. Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seus 
propietari o conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



públics. 
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

Article 9Article 9Article 9Article 9    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil. 
ArtArtArtArticle 11icle 11icle 11icle 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. 

SESESESECCIÓ 2ª.CCIÓ 2ª.CCIÓ 2ª.CCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

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

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

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

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

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

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

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

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

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 



� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 

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

14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 

14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 

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

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor G. M. 
M. C.  per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, portar el gos sense morrió a la via o en un espai públilc, portar el gos
deslligat a la via o en un espai públic i sense que estiui identificat per microxip .

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111....5555....5555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222000000002222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002002 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 21/09/2015 hora 00,55 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública el Sr J. F. O. podria ser autor i 



responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Lluís 
Companys, 20 el 21/09/2015 a les 00’55 . Dades del Gos, nom Tison, Raça de gos potencialment 
perillosa Dog argentí . Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o 
portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. 
No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253€.. Portar el gos deslligat a la via o en un espai  públic. Portar el gos sense 
morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb el microxip.” 

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

”    IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Número de l’acta: 12281/15 
Persona Requerida: J. F. O. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 21 de setembre de 2015, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança 
Municipal en matèria de gossos perillosos al J. F. O.
2. Es tracta d’un gos de nom Tison de raça Dog argentí que és una de les races tipificades com a 
perillosa i no duu implantat el microxip identificatiu obligatori.
3. Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents:

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia
estableixen:

“Article 9“Article 9“Article 9“Article 9    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats 
a partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa 
d’una assegurança de responsabilitat civil.” 
Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. 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 14Article 14Article 14Article 14    



14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
2.2.2.2. Pel que fa a la consideració de la raça Dog argentí com a perillosa, la normativa catalana,
estableix que tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més
d'una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa
canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra),
terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).
Conjuntament amb l'anterior, també es consideren gossos perillosos els que preveu el Reial Decret
287/2002 en l'annex II segons:

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

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

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

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

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.  

Conclusió:Conclusió:Conclusió:Conclusió:    

Davant els fets exposats, informo favorablement sobre l’inici d’expedient sancionador, donat  que 
existeix infracció dels articles 9,11 i 14 de les Ordenances Municipal de tinença d’animals al 
municipi de Calafell.” 

FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    de Dret:de Dret:de Dret:de Dret:    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic, portar el gos
sense morrió a la via o en un espai públic i sense que estiui identificat per microxip .



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

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la J. F. O. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 11 , 14  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 F. R. N. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, 
per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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



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

1111....5555....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111999900002222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715001902 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 19/09/2015 hora 10,25 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública el Sr M. R. A. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim  St Joan de Deu 255 el 19/09/2015 
a les 10’25 . Dades del Gos, nom Cassius, Raça de gos potencialment perillosa 
Stafforshire. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o 
portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253€..Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb el microxip.” 

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

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Número de l’acta: FIP 12218/15 
Persona Requerida: Manuel Romera Abad (16781253Q)    

FFFFeeeettttssss    

1. El 19 de setembre de 2015, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança 
Municipal en matèria de gossos perillosos al senyor M. R. A.

2. Es tracta d’un gos de nom Cassius de raça American Stafforshire Terrier que és una de les races 
tipificades com a perillosa i no duu implantat el microxip identificatiu obligatori. Segons el seu 
propietari està censat a Sant Vicenç dels Horts.

3. Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents:
- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



1.1.1.1. Al respecte dels fets descrits, les Ordenances Municipals sobre la tinença d’animals de companyia
estableixen:

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

Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. 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 14Article 14Article 14Article 14    
14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui 
portar-se més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació 
administrativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
2.2.2.2. Pel que fa a la consideració de la raça American Stafforshire Terrier com a perillosa, la normativa
catalana,  estableix que tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin
una o més d'una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa
canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra),
terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu).
Conjuntament amb l'anterior, també es consideren gossos perillosos els que preveu el Reial Decret
287/2002 en l'annex II segons:

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

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

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

abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 



� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.  

Conclusió:Conclusió:Conclusió:Conclusió:    

Davant els fets exposats, informo favorablement sobre l’inici d’expedient sancionador, donat  que 
existeix infracció dels articles 9,11 i 14 de les Ordenances Municipal de tinença d’animals al 
municipi de Calafell.” 

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós,
assegurança corresponent, portar el gos sense morrió a la via o en un espai públilc i sense que
estiui identificat per microxip .

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

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra M. R. A. per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb els articles 9, 11 , 14  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 F. R. N. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, 
per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

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

1111....5555....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111555599995555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303714001595 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 05/08/2014 hora 20’30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública la Sra. N. F. R. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça C Cep, 10 el 05/08/2014 a les 20’30 . Dades 
del Gos, Raça de gos potencialment perillosa  American Stafforshire. Infraccions tipificades a 
OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal 
pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. No tenir contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. No tenir senyalitzat 
el recinte que alberga un gos perillós. No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 

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

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 05/08/2014 i amb número  FIP 12563/2014 
Persona Requerida: N. F. R.

FFFFeeeettttssss    



1. 05/08/2014, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora N. F. R.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

150.253€
- No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós.
- No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 

De l’acte es desprèn que es tracta d’un gos de raça American Staffordhire Terrier considerats com a 
potencialment perillosos. Anava sol per una zona comunitària i estava marcant (mossegant sense 
fer ferides obertes) a un altre gos de raça més petita fins que la propietària el va venir a buscar al 
cap de 50 minuts aproximadament. 

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit a 
nom de N. F. R. ni tampoc cap sol·licitud d’alta al cens d’animals domèstics ni de tramitació 
de llicència per la tinença de gos perillós.

3. S’han rebut al Departament de Medi Ambient instàncies de queixa al respecte d’aquests fets 
amb número 2014/26805 i 2014/25693. S’adjunten a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt
SEGON apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea
de via pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article
45.4 de l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

Article 9Article 9Article 9Article 9    

9.1.9.1.9.1.9.1. 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. 
9.29.29.29.2. 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    

11.111.111.111.1. 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. 
11.211.211.211.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    



14.114.114.114.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 2002170/2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

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

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

l’annex I del RD 287/2002:

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

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

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

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

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

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

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



11114444....6666. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a 
les persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    33331111    
A les zones d’ús comú d’habitatges i comunitats de veïns, els animals han d’anar lligats i, si és 
pertinent proveïts de morrió. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora N. F. 
R., per infracció dels articles 9, 11, 14 i 31 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de 
companyia de Calafell.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9 ,  11,  14 i 31 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra N. F. R. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 11 , 14  i 31 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 F. R. N. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, 
per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

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

1111....5555....8888....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    FFFFEEEERRRRRRRRAAAARRRR    SSSSOOOORRRR     

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    FFFFEEEERRRRRRRRAAAARRRR    SSSSOOOORRRR        

FFFFeeeettttssss    

1. El 28 de juliol de 2015, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2015/26936, instància presentada per la senyora L. R. J., com a cotitular de la finca al 
carrer Ferran Sor de Calafell, mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal d'entrada i 
sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta 
del garatge situat al carrer Ferran Sor 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, a nom de J. R. M. com a cotitular i titular del rebut d’IBI ,situat al carrer 
Ferran Sor mitjançant la placa de gual xxxx, d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 4  metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al garatge, a 
una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la 
norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud 
concedida a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 
cm) situades en els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

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

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

2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta 
execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 

3333....----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.  

4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 

5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 
. 



1.5.9. 1.5.9. 1.5.9. 1.5.9. EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000761 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       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000761 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local de data 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 a l’empresa Establiments Energie, S.L., en qualitat de
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència
ciutadana i ús dels espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar
els fets "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 28 de gener de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número
60 de data 10 de març 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 número 60 de data 10 de març de 2016 de conformitat amb el
que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 22 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 l’empresa Establiments
Energie, S.L.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa Establiments Energie,
S.L. amb NIF B-43768605 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de
conformitat amb els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 300,00.-€.

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

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

4.... Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li



que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas  quantes al·legacions 
estimi convenients. 

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

1111....5555....11110000....    CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDDEEEE    NNNNOOOOMMMM    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    ––––    PPPPLLLLAAAAQQQQUUUUEEEESSSS    333xxxxI    33xxxx  

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

CCCCAAAANNNNVVVVIIII    DDDDEEEE    NNNNOOOOMMMM    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    ––––    PPPPLLLLAAAAQQQQUUUUEEEESSSS    333xxxx    IIII    333xxxx

FFFFeeeettttssss    

1. El 01 d’abril de 2015, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2015/11972, instància presentada pel senyor J. S. L. en representació de la comunitat de 
propietaris Lluis Companys mitjançant la qual  sol·licita canvi de nom de la llicència 
municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat al carrer Lluis Companys de Segur de  Calafell, 
numero de placa xxxx i xxxx.

2. En data 14 de desembre de 2015, amb número de registre de sortida 12766/2015, se li 
comunica que per poder procedir al canvi de titularitat a l’esmentada comunitat de propietaris, 
hauria d’aportar còpia del NIF  de la mateixa.

3. En data 29 de març de 2016 es rep instància amb número de registre d’entrada 10451/2016, 
aportant la documentació requerida 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Atès que es donarà compliment al contingut de l'ordenança municipal sobre llicencies de guals i 
reserves de Via Pública  i ressaltar el que disposen els articles de l’ordenança de convivència. 

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: 

Primer.- Aprovar el canvi de nom a favor de la Comunitat de propietaris carrer Lluis Companys  
amb NIF H43868736, , de la placa de gual número xxxx I xxxx. 



Segon.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, adaptant en cada moment amb el 
que disposa l'article 24 punt 4 de l'ordenança municipal segons models aprovats, pel que  els 
serveis municipals d'obres comprovaran la correcta execució. 

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

1.5.11. 1.5.11. 1.5.11. 1.5.11. EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002441 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESAL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESAL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESAL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADES       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002441 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions i proves presentades. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i/o de proposició de prova presentat el 02/03/2016 registre entrada 
núm. 7.313 pel Sr. A. L. O. en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de data10/02/2016 per l’inicií del procediment sancionador  en el 
que exposa el següent:

1. Que ha estat notificat de la incoació de l’expedient sancionador.
2. Prejudicialitat penal principi de Non bis in idem, per el mateixos fets han estat incoades 

diligencies prèvies 1381/2015 en el jutjat instrucció núm.. 4 de El Vendrell, aporten 
fotocopia de la citació judicial, pel que la iniciació de procediment penal per els mateixos 
fets suposaria l’immediata suspensió de les actuacions mentre no existeixi la sentencia 
ferma o el sobreseïment de la causa penal. L’article 133 de la llei 30/1995 de 26 novembre 
de Regim Jurídic de les Administracions Públicas y del Procediment Administratiu 
Comú que diu “no es podran sancionar fets que siguin sancionats penal o 
administrativament …..” adjunta documents declaració a la policia i al Jutjat. 

3. Que en relació als fets manifesta que no va cometre els fets descrits en l’expedient
sancionador.( argumenta els fets ....), que considera que existeix una vulneració del principi 
de tipicitat que els fets per que s’inicia l’expedient no estan inclosos en cap precepte 
sancionador. 

4. Fets que no son constitutius de  una infracció administrativa ja que no es donen els
elements ni requisits necessaris, a mes es considera excessiva i totalment inadequada.

5. Pel que sol·licita la suspensió immediata de les actuacions mentre no sigui ferma la
sentencia o el sobreseïment de la mateixa.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 01/12/2015, 
que es transcriu literalment: “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 iiii    eeeexxxxtttteeeerrrriiiioooorrrr    ddddeeeellll    BBBBaaaarrrr ““““LLLLaaaa    CCCCaaaavvvvaaaa””””    uuuubbbbiiiiccccaaaatttt    eeeennnn    aaaaqqqquuuueeeessssttttaaaa    ppppoooobbbbllllaaaacccciiiióóóó. 
L’alteració del denunciat ha afectat greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per 
a la gent que transitava per la zona. La persona interessada s’entrega còpia..” segons l’article 
74.1.a de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. A. L. O., 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. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la 
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 18/03/2016, els 
agents actuants informen textualment el següent :

• “Que en relación a los hechos denunciados  según acta XXPL numero 2441/2015 los 
agentes firmantes se RATIFICAN en todo lo expuesto.

• Que en relación a las alegaciones presentadas por el denunciado cabe diferenciar dos 
momentos separados.

• El primero es la pelea dentro del bar La Cava de Segur de Calafell, sobre la cual se 
instruyen diligencias sen el juzgado de instrucción nº 4 de El Vendrell.

• Que el segundo  es posterior a la llegada de la patrulla denunciante. Cuando esta llega al 
lugar la pelea ya ha finalizado, una parte se encuentra en el interior del bar y la otra se 
encuentra en el exterior en la vía pública.

• Que el  denunciado cuando observa que su acompañante el Sr. P.  A. se enfrenta a la otra 
parte delante de la patrulla, sale del local en compañía del propietario del mismo. Y 
comienza a gritar, chillar e insultar a la otra parte, e incluso refuerza la acción Sr. A. Todo 
ello en la vía pública con una clara intención de volver a iniciar un nuevo 
enfrentamiento delante la patrulla.

• Que esta actitud beligerante del denunciado no cesa hasta la llegada del resto de la 
patrulla, continuando con su alteración incluso posteriormente.

• Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos.”.”

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

5. Vist el que disposen els articles següents:
• En l’article 1. Aquesta Ordenança de convivència estableix les normes fonamentals relatives 

a la convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi de Calafell, tot 
assumint la promoció d'una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i 
tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de l'ordenament 
jurídic i, en particular, de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats 
per aquest.

• Article 74 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els 
següents comportaments seran considerats faltes greus:
a) Originar desordres als espais o establiments públics.
b) Desobeir els mandats de l'autoritat. 

2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió
pública, el fet que els perjudicats siguin menors o persones que calgui protegir
especialment o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta.



3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat 1.a) d'aquest article, els
agents de l'autoritat podran instar els infractors perquè deposin la seva actitud i, si és
necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estigui produint l'incident.

• En el mateix capítol IV de l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics en
l’article 77 Prohibicions apartat e) disposa que “ En general, la realització de qualsevol
activitat que provoqui molèsties al veïnat per causa del soroll.” considerant-se una falta
contra el medi ambient.

6. Vist el que disposa l’article 25.1 de la Constitució Espanyola. . . . ““““Nadie puede ser condenado o 
sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta 
o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.”. Que segons els
informes emesos per els agents actuants. Existeixen sentencies que estableixen els límits a partir
dels quals  un atestat, acta policial,  te valor probatori de denuncia en base l’article 297 de la LECr,
podrà arribar a convertir-se en un element probatori sempre que sigui reiterat i ratificat per l’òrgan
judicial, normalment mitjançant la declaració de testificar els agents policials que signen.

7. Atès que  es tracte d’un procediment administratiu no penal tal i com s’exposa en el la
notificació  del plec de càrrec que diu “Cap d’aquets fets es considera constitutiu de delicte o falta
penal”, pel que no procedeix  el que es sol·licita.

8. Vist el contingut  dels punts anteriors, en relació a l’Al·legació presentada s’ha donat compliment
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2 d’abril, queda pales que
l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment administratiu ni cap dret.

9. 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".

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

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

12. S’ha tingut en compte en l’aplicació de la sanció el  que disposa l’article 131 la  Llei 30/1992,
de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment



Administratiu Comú  en el següent article que diu: Article 131Article 131Article 131Article 131Principi de proporcionalitat1. Les 
sancions administratives, siguin de naturalesa pecuniària o no, no poden implicar mai,directament o 
subsidiàriament, privació de llibertat.2. L’establiment de sancions pecuniàries ha de preveure que la 
comissió de les infraccions tipificades no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el 
compliment de les normes infringides. 3. En la determinació normativa del règim sancionador, i 
també en la imposició de sancions per les administracions públiques, s’ha d’assegurar l’adequació 
necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i s’han de 
considerar especialment els criteris següents per a la graduació de la sanció que s’hagi d’aplicar:a) 
L’existència d’intencionalitat  o reiteració. b) La naturalesa dels perjudicis causats.c) La reincidència, 
per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que 
s’hagi declarat així per resolució ferma. 

13. Vist el contingut dels considerants i atesos  anteriors, en relació a l’Al·legació presentada queda 
pales que l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment administratiu de conformitat 
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2 d’abril,

14. 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.

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

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

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



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

1.- Desestimar les al·legacions  presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador a Sr. A. L. O. 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% de 
l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de convivència,  aquest dret es perd en 
el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de conformitat amb l'article 97.3 de 
l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

1111....5555....11112222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000111122222222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAARRRR    
LLLL’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    PPPPEEEERRRR    HHHHAAAAVVVVEEEERRRR    FFFFEEEETTTT    EEEEFFFFEEEECCCCTTTTIIIIUUUU    LLLL’’’’IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTT    DDDDEEEE    LLLLAAAA    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOO       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm.    4303716000122 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vist que ha presenta al·legacions o proposició de prova la Comunitat de Propietaris Edifici Luna, 
en relació amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “al carrer David de 
Mas número. Es fa contar que: A l’adreça indicada hi ha un camió amb matricula xxxx-CWG, 
tallant el carrer sense cap tipus de senyalització, el camió està descarregant materials de 
construcció. 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 
Junta de Govern Local el 14 de març de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la 
quantia de la sanció de 281,25.-€.



2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data04 de febrer de 2016, 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 196,87.-€, que el
28 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 la Comunitat de Propietaris Edifici Luna amb
NIF H-43565498 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 281,25.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que la Comunitat de Propietaris
Edifici Luna, es declara responsable de la infracció.

1111....5555....11113333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222444444440000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    IIII    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303715002440 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions i proves presentades. 

FFFFeeeettttssss: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i proves presentat el 03/03/2016 registre entrada núm. 7769 pel Sr. 
J. C. P. M. 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:



• Que ha rebut la notificació de la resolució del 10/02/2016 i dons el termini de 10 dies
procedeix a presentar les al·legacions pertinents.

• Que en aquest procediment es fa una imputació dels fets que no son exactes i en cap es
responsable d’ocasionar desordres en l’espai públic, que no va provocar les baralla ni a
l’interior ni exterior, tot el contrari va ser víctima de dos persones que el van increpar i es
van provocar  cops a la seva persona provocant-li lesions segons el document que adjunta

• Que de ser necessari vindran testimonis que confirmaran que jo soc la víctima.... 
• Que sol·licita es tingui en compte en la resolució final.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 01/12/2015, 
que es transcriu literalment: “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. Observacions: Desordres públics 
consistents en una baralla en el interior i exterior del Bar “La Cava” ubicat en aquesta població. 
L’alteració del denunciat ha afectat greument la seguretat ciutadana, creant un gran espectacle per 
a la gent que transitava per la zona. La persona interessada s’entrega còpia.” segons l’article 74.1.a 
de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. Cap d’aquests fets es 
considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. J. C. P. M., 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. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 18/03/2016, els
agents actuants informen textualment el següent:

• “Que en relación a los hechos denunciados  según acta XXPL numero 2441/2015 los
agentes firmantes se RATIFICAN en todo lo expuesto.

• Que en relación a las alegaciones presentadas por el denunciado cabe diferenciar dos
momentos separados.

• El primero es la pelea dentro del bar La Cava de Segur de Calafell, sobre la cual se
instruyen diligencias en el juzgado de instrucción nº 4 de El Vendrell.

• Que el segundo  es posterior a la llegada de la patrulla denunciante. Cuando esta llega al
lugar la pelea ya ha finalizado, una parte se encuentra en el interior del bar y la otra se
encuentra en el exterior en la vía pública.

• Que el denunciado una vez la patrulla se encuentra en el lugar salio del bar gritando y
insultando a la otra parte implicada en la pelea, aumentando con ello la situación de
conflicto i beligerancia que había antes de su salida.

• Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos.”.”



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

5. Vist el que disposen els articles següents:
• En l’article 1. Aquesta Ordenança de convivència estableix les normes fonamentals relatives

a la convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi de Calafell, tot
assumint la promoció d'una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i
tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de l'ordenament
jurídic i, en particular, de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats
per aquest.

• Article 74 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els
següents comportaments seran considerats faltes greus:
a) Originar desordres als espais o establiments públics.
b) Desobeir els mandats de l'autoritat.
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió
pública, el fet que els perjudicats siguin menors o persones que calgui protegir
especialment o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta.
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat 1.a) d'aquest article, els
agents de l'autoritat podran instar els infractors perquè deposin la seva actitud i, si és
necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estigui produint l'incident.

• En el mateix capítol IV de l’ordenança de convivència ciutadana i us dels espais públics en
l’article 77 Prohibicions apartat e) disposa que “ En general, la realització de qualsevol
activitat que provoqui molèsties al veïnat per causa del soroll.” considerant-se una falta
contra el medi ambient.

6. Vist el que disposa l’article 25.1 de la Constitució Espanyola. . . . ““““Nadie puede ser condenado o 
sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta 
o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.”. Que segons els
informes emesos per els agents actuants. Existeixen sentencies que estableixen els límits a partir
dels quals  un atestat, acta policial,  te valor probatori de denuncia en base l’article 297 de la LECr,
podrà arribar a convertir-se en un element probatori sempre que sigui reiterat i ratificat per l’òrgan
judicial, normalment mitjançant la declaració de testificar els agents policials que signen.

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

8. Atès que  es tracte d’un procediment administratiu  no penal tal i com s’exposa en el la
notificació del plec de càrrec que diu “Cap d’aquets fets es considera constitutiu de delicte o falta
penal”, pel que no procedeix  el que es sol·licita.

9. Vist el contingut  dels punts anteriors, en relació a l’Al·legació presentada s’ha donat compliment
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2 d’abril, queda pales que
l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment administratiu ni cap dret.

10. 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". 

11. 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.

12. 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. Aixi mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1111.... 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.

13. S’ha tingut en compte en l’aplicació de la sanció el  que disposa l’article 131 la  Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú  en el següent article que diu: AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    111133331111Principi de proporcionalitat1. Les 
sancions administratives, siguin de naturalesa pecuniària o no, no poden implicar mai,directament o 
subsidiàriament, privació de llibertat.2. L’establiment de sancions pecuniàries ha de preveure que la 
comissió de les infraccions tipificades no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el 
compliment de les normes infringides. 3. En la determinació normativa del règim sancionador, i 
també en la imposició de sancions per les administracions públiques, s’ha d’assegurar l’adequació 
necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i s’han de 
considerar especialment els criteris següents per a la graduació de la sanció que s’hagi d’aplicar:a) 
L’existència d’intencionalitat  o reiteració. b) La naturalesa dels perjudicis causats.c) La reincidència, 
per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que 
s’hagi declarat així per resolució ferma.

14. Vist el contingut  dels considerants i atesos  anteriors, en relació a l’Al·legació presentada queda 
pales que l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment administratiu de conformitat 
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2 d’abril,

15. 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.

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

17. 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. 



18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

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

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

1.- Desestimar les al·legacions i proves presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador al Sr. J. C. P. M. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb l’article 74.1.a de l'ordenança municipal 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 de la Junta de Govern 
Local d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de 
servei practicats. 

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

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



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

1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002442 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESAL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESAL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESAL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADES       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002442 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions i proves presentades. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i/o de proposició de prova presentat el 02/03/216 registre entrada
núm. 7439  pel Sr. P. A. F. en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 0/02/2016 per l’inicií del procediment
sancionador  en el que exposa el següent:

1. Que ha estat notificat de la incoació de l’expedient sancionador.
2. Prejudicialitat penal principi de Non bis in idem, per el mateixos fets han estat incoades

diligencies prèvies 1381/2015 en el jutjat instrucció núm.. 4 de El Vendrell, aporten
fotocopia de la citació judicial, pel que la iniciació de procediment penal per els mateixos
fets suposaria l’immediata suspensió de les actuacions mentre no existeixi la sentencia
ferma o el sobreseïment de la causa penal. L’article 133 de la llei 30/1995 de 26 novembre
de Regim Jurídic de les Administracions Públicas y del Procediment Administratiu
Comú que diu “no es podran sancionar fets que siguin sancionats penal o
administrativament …..” adjunta documents declaració a la policia i al Jutjat. 

3. Que en relació als fets manifesta que no va cometre els fets descrits en l’expedient
sancionador.( argumenta els fets ....), que considera que existeix una vulneració del principi 
de tipicitat que els fets per que s’inicia l’expedient no estan inclosos en cap precepte 
sancionador. 

4. Fets que no son constitutius de  una infracció administrativa ja que no es donen els
elements ni requisits necessaris, a mes es considera excessiva i totalment inadequada.

5. Pel que sol·licita la suspensió immediata de les actuacions mentre no sigui ferma la
sentencia o el sobreseïment de la mateixa.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 01/12/2015, 
que es transcriu literalment: “Adreça: a la plaça Espanya. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: Originar desordres als espais o establiments públics. Desobeir els mandats dels agents de 
l’autoritat. Observacions: Desordres públics consistents en una baralla en el interior i exterior del Bar 
“La Cava” ubicat en aquesta població. L’alteració del Sr. A. ha afectat greument la seguretat 
ciutadana, creant un gran espectacle per a la gent que transitava per la zona. Desobediència cap a 
l’agent TIP ... davant les indicacions i ordres que donava l’agent al Sr. A., el qual ha continuat amb la 
baralla i amb la seva actitud fins a l’últim moment en que ha arribat l’agent TIP ... en suport. A la 
persona interessada s’entrega còpia.” segons l’article 74.1.a i b de l’ordenança municipal de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte
o falta penal.”



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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt: 

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

2. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori 
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que 
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos 
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats. Que la praxis jurisprudencial, la certesa i la 
veracitat de les actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per 
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta.

3. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la 
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 18/03/2016, els 
agents actuants informen textualment el següent :

• “Que en relación a los hechos denunciados  según acta XXPL numero 2442/2015 los 
agentes firmantes se RATIFICAN en todo lo expuesto.

• Que en relación a las alegaciones presentadas por el denunciado cabe diferenciar dos 
momentos separados.

• El primero es la pelea dentro del bar La Cava de Segur de Calafell, sobre la cual se 
instruyen diligencias sen el juzgado de instrucción nº 4 de El Vendrell.

• Que el segundo  es posterior a la llegada de la patrulla denunciante. Cuando esta llega al 
lugar la pelea ya ha finalizado, una parte se encuentra en el interior del bar y la otra se 
encuentra en el exterior en la vía pública.

• Ante la actuación de identificación a la parte que se encuentra en el exterior del local, el 
denunciado sale del local i se dirige al Sr. A. Ma., lo agarra del pecho u levanta el brazo con 
la intención de agredirlo.

• Que el agente 179 que esta identificando del Sr. A., tiene que interponerse para 
impedir la agresión y separarlos.

• Que el denunciado continúa con su intención de agredir al Sr. A. M. gritándole, chiflándole 
y buscando la confrontación directa, así como obstaculizando la labor de 
identificación del agente.

• Que esta actitud beligerante del denunciado no cesa hasta la llegada las patrullas de 
refuerzo.

• Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos.”.”

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

5. Vist el que disposen els articles següents:
• En l’article 1. Aquesta Ordenança de convivència estableix les normes fonamentals relatives 

a la convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi de Calafell, tot 
assumint la promoció d'una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i 
tolerància, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de l'ordenament 



jurídic i, en particular, de la resta de reglaments municipals en allò que no siguin modificats 
per aquest. 

• Article 74 1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la seva gravetat, els
següents comportaments seran considerats faltes greus:
a) Originar desordres als espais o establiments públics.
b) Desobeir els mandats de l'autoritat.
2. Les sancions seran graduades segons la intensitat de la infracció, la seva repercussió
pública, el fet que els perjudicats siguin menors o persones que calgui protegir
especialment o que hi hagi reiteració en la comissió de la mateixa falta.
3. Si es produeixen fets susceptibles de ser subsumits en l'apartat 1.a) d'aquest article, els
agents de l'autoritat podran instar els infractors perquè deposin la seva actitud i, si és
necessari, podran desallotjar-los de l'espai o establiment on s'estigui produint l'incident.

• En el mateix capítol IV de l’ordenança de convivència ciutadana i us dels espais públics en
l’article 77 Prohibicions apartat e) disposa que “ En general, la realització de qualsevol
activitat que provoqui molèsties al veïnat per causa del soroll.” considerant-se una falta
contra el medi ambient.

6. Vist el que disposa l’article 25.1 de la Constitució Espanyola. . . . ““““Nadie puede ser condenado o 
sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta 
o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.”. Que segons els
informes emesos per els agents actuants. Existeixen sentencies que estableixen els límits a partir
dels quals  un atestat, acta policial,  te valor probatori de denuncia en base l’article 297 de la LECr,
podrà arribar a convertir-se en un element probatori sempre que sigui reiterat i ratificat per l’òrgan
judicial, normalment mitjançant la declaració de testificar els agents policials que signen.

7. Atès que  es tracte d’un procediment administratiu  no penal tal i com s’exposa en el la
notificació  del plec de càrrec que diu  “ Cap d’aquets fets es considera constitutiu de delicte o falta
penal”, pel que no procedeix  el que es sol·licita.

8.Vist el contingut  dels punts anteriors, en relació a l’Al·legació presentada s’ha donat compliment
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2 d’abril, queda pales que
l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment administratiu ni cap dret.

9. 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".

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

11. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  que diu: Per a l'adequada
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments,



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

12. S’ha tingut en compte en l’aplicació de la sanció el  que disposa l’article 131 la  Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú  en el següent article que diu: AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    111133331111Principi de proporcionalitat1. Les 
sancions administratives, siguin de naturalesa pecuniària o no, no poden implicar mai,directament o 
subsidiàriament, privació de llibertat.2. L’establiment de sancions pecuniàries ha de preveure que la 
comissió de les infraccions tipificades no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el 
compliment de les normes infringides. 3. En la determinació normativa del règim sancionador, i 
també en la imposició de sancions per les administracions públiques, s’ha d’assegurar l’adequació 
necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i s’han de 
considerar especialment els criteris següents per a la graduació de la sanció que s’hagi d’aplicar:a) 
L’existència d’intencionalitat  o reiteració. b) La naturalesa dels perjudicis causats.c) La reincidència, 
per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que 
s’hagi declarat així per resolució ferma.

13. Vist el contingut  dels considerants i atesos  anteriors, en relació a l’Al·legació presentada queda 
pales que l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment administratiu de conformitat 
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2 d’abril,

14. 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.

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

16. 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.

17. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 
74.1.a i b 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.

18. 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.

19. 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.  

20. 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.

21. 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.

22. 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 al·legacions i les proves presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador a Sr. P. A. F. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb l’article 74.1.a i b de l'ordenança municipal 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% 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. 
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11....5555....11115555....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    EEEESSSSTTTTAAAATTTTSSSS    UUUUNNNNIIIITTTTSSSS,, 

IIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

AALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    EEEESSSSTTTTAAAATTTTSSSS    UUUUNNNNIIIITTTTSSSS



FetsFetsFetsFets    

1. El 08 de març de 2016 va entrar en el registre d’aquest Ajuntament amb el número 2016/8225 
la instància presentada per J. R. P., mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal per a la 
senyalització d'un ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll davant del  GUAL PERMANENT amb placa número xxxx a  
l'entrada i sortida de vehicles de la porta del  garatge  situat  al carrer Estats Units.

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

3. Vist l’informe tècnic del responsable de mobilitat sent necessaria la concessió d'un contra gual 
donades les característiques del carrer. 

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) 

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

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



1111....5555....11116666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000002222222266661111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303714002261 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 02/11/2014 hora 19,45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública el Sr I. B. G.  podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en segons descripció literal de l’acta "a Sant Pere, 42  el 02/11/2014 a les 19,45 . Dades del 
Gos:no, Nika, Raça de gos potencialment perillosa encreuament Pit bull Terrier i American 
Stafforshire.Terrier Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o 
portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens. No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253€..Portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic,posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.” 

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

““““IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 2/11/2014 i amb número  16922/14 
Persona Requerida: I. B. G.   

FFFFeeeettttssss    

1. el 2/112014, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor  I. B. G. Es tracta d’un gos creuat de Pit Bull Terrier i American 
Sttandfordshire Terrier.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient hi consta que el 18 de 
novembre de 2014, el senyor I. B. G. va sol·licitar la tramitació de llicència de tinença i gos perillós, 
presentant tota la documentació necessària. (RE 2014/36458).

3. El 4 de febrer de 2015, el regidor de Medi Ambient i Serveis de l’Ajuntament dicta el decret 
número 2015/356 d’atorgament de llicència de tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos al senyor I. B. G. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt
SEGON apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea
de via pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article
45.4 de l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

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

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 2002170/2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 

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

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

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

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

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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 



� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 
70 centímetres i pes superior a 20 quilograms. 

� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i 
abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 

� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

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

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Ivan Bonnin 
Gómez (48104494V) per infracció en el moment dels fets,  dels articles 9, 11 i 149, 11 i 149, 11 i 149, 11 i 14 de  l’Ordenança 
Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia de Calafell, si bé cal dir que actualment, ja 
disposa de la documentació reglamentària..” 

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com
aportar la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, no
tenir assegurança de responsabilitat civil corresponent , portar el gos sense morrió a la via o en un
espai públic i sense que estiui identificat per microxip .

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

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

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

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



l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. PROPOSTA CELEBRACIÓ DE LA I FIRA PROPOSTA CELEBRACIÓ DE LA I FIRA PROPOSTA CELEBRACIÓ DE LA I FIRA PROPOSTA CELEBRACIÓ DE LA I FIRA ANIMALISTA "AMIGOS SIN VOZ" EL DIA 17 ANIMALISTA "AMIGOS SIN VOZ" EL DIA 17 ANIMALISTA "AMIGOS SIN VOZ" EL DIA 17 ANIMALISTA "AMIGOS SIN VOZ" EL DIA 17 
D'ABRIL DE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELD'ABRIL DE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELD'ABRIL DE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELD'ABRIL DE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFEL       

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



Celebració de la I Fira Animalista “Amigos sin Voz” el dia 17 d’abril de 2016, al port de Segur de 
Calafell, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb l’associació de veïns 
agermanats de la platja de segur de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data de 4 d’abril de 2016 l’Associació de Veïns de la Platja de Segur de Calafell entra una
instància a l’Ajuntament de Calafell amb la proposta de celebrar la I Fira animalista “Amigos sin
voz” al Port de Segur de Calafell.

2. L’activitat es vol portar a terme el dia 17 d’abril de 2016 de les 10,30 i les 14,30h.

3. Es preveu una assistència d’unes 300 persones i les activitats a desenvolupar són activitats
d’agility, desfilades de gossos, estands informatius i tallers infantils, per la qual cosa se
sol·liciten 20 taules, 20 cadires, 50 tanques i un equip de megafonia.

4. Una de les finalitats de l’Ajuntament de Calafell és donar suport i col·laborar amb les entitats
del municipi que organitzin actes d’interès general i que contribueixin a la cohesió social i a la
dinamització del municipi, per la qual cosa, l’ajuntament actuarà d’organitzador de l’acte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.-   Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, on determina els sotmesos a aquesta llei. 

2.-  Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

3.- Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la 
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars. 

Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    

Es proposa la celebració de la I Fira animalista “Amigos sin voz” el dia 17 d’abril de 2016, al Port de 
Segur de Calafell entre les 10,30h i les 14,30h, organitzada per l’Ajuntament de Calafell en 
col·laboració amb l’Associació de Veïns Agermanats de la Platja de Segur de Calafell, sempre i quan 
siguin favorables els informes dels tècnics municipals competents. 

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER.  Autoritzar la celebració de la I Fira Animalista “Amigos sin Voz”  organitzat per 
l’Ajuntament de Calafell en col·laboració amb  l’Associació de veïns Agermanats de la Platja de 
Segur de Calafell,  el dia 17 d’abril de 2016 entre les 10:30 i les 14:30h, al Port de Segur de 
Calafell,  sempre i quan siguin favorables els informes dels tècnics municipals competents. 

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



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

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES A CAL BOLAVÀ EL APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES A CAL BOLAVÀ EL APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES A CAL BOLAVÀ EL APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES A CAL BOLAVÀ EL 
DIA 16 D'ABRIL 2016DIA 16 D'ABRIL 2016DIA 16 D'ABRIL 2016DIA 16 D'ABRIL 2016       

Identificació deIdentificació deIdentificació deIdentificació de    l’expedientl’expedientl’expedientl’expedient    

Informe de màxima urgència referent a la celebració de les Jornades de portes Obertes a Cal 
Bolavà el proper 16 d’abril. 

FetsFetsFetsFets    

1. L’edifici de vidre de Cal Bolavà ha complert 20 anys i per a quest motiu es vol fer una petita
festa per tal de celebrar-ho.

2. Cal Bolavà porta realitzant diferents activitats dirigides a la ciutadania des de fa molts anys.

3. El 16 d’abril es farà una petita mostra de tot el que allà es realitza a la Casa de Cultura.

4. La festa es realitzarà als Jardins de Cal Bolavà i al Celler. Hi participen diferents entitats culturals
del municipi.

5. Es realitzaran tallers i actuacions, com ara dictats en català i castellà,  Karaoke amb anglÈs,
actuacions del Cor Orfeó, Esbart Dansaire, Almas Rocieras, Paqui Trujillo, Coral Llebeig, Country
i Reiki.

6. S’ha fet memòria de l’acte i s’ha enviat als Departaments de la Policia, Via pública, Protecció
Civil i Regidora d’Ensenyament

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.-   Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, on determina els sotmesos a aquesta llei. 

2.-  Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

3.- Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la 
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars. 

Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    



Es proposa la celebració de les Jornades de portes Obertes a Cal Bolavà el dia 16 d’abril als jardins 
de Cal Bolavà durant el matí de 10:30 a les 14:00h, organitzat per l’Ajuntament de Calafell. 

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER.  Autoritzar la celebració de les Jornades de portes Obertes a Cal Bolavà el dia 16 d’abril 
als jardins de Cal Bolavà durant el matí de 10:30 a les 14:00h ,organitzat per l’Ajuntament de 
Calafell  

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

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:25, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




