
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/16JGL2016/16JGL2016/16JGL2016/16    

A Calafell, en data 18 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. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 

NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 
SR. JOSE MANUEL TEJEDOR GONZALEZ 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
SR. MIGUEL ANGEL PERIN TIENDA 
SRA. MARIA LLUISA LLASTRA FLORES 
SRA. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 

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

1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES D’ABRIL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR MENSUAL DEL MES D’ABRIL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR MENSUAL DEL MES D’ABRIL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR MENSUAL DEL MES D’ABRIL DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR 
DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 14 de desembre de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
número 287, el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell,
aprovat inicialment per acord de Ple de data 31 d’octubre de 2012, i elevat a definitiu en data 12 
de desembre de 2012. 

2. Atès que l’objecte d’aquest Reglament és, d’acord amb el seu article 1, establir els principis i les
normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat dels/de les
empleats/empleades públics/públiques de l’Ajuntament de Calafell. 

3. Vist el que disposa l’article 3 pel que fa als objectius específics, i concretament, pel que fa als
objectius mínims, el qual estableix que aquests són incentivar el compliment de la jornada i
l’assistència al lloc de treball. 



4. Vist l’article 9 el qual acorda l’abonament d’un complement de productivitat anual i un
complement de productivitat mensual al personal que, en aquest darrer cas, assoleixi els requisits
i objectius mínims establerts en el seu article 3, sens perjudici de les minoracions que li puguin 
correspondre. 

5. Vist el procediment establert en el Capítol III de l’esmentat Reglament per a l’abonament d’aquest
complement de productivitat mensual.

6. Vist el que disposa la Disposició Transitòria Primera del citat Reglament on estableix que “El
personal que actualment se li abona un complement de productivitat mensual se li remunerarà
en la mateixa quantia, sempre que compleixi els objectius i condicions establerts per aquest 
Reglament”. 

7. Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.

8. Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat
mensual.

9. Vist que l’article 11, referent a la valoració del complement de productivitat mensual, diu que es
determinarà d’acord amb els informes de compliment de jornada i assistència que realitzin a
l’efecte i a la puntuació anteriorment obtinguda se li deduiran, en el seu cas, els factors de 
minoració que s’estableixen en l’article 14.B de l’esmentat Reglament. 

10. Atès que el departament de Recursos Humans emet els informes respecte al compliment de la
jornada i l’assistència mensual del personal de l’Ajuntament de Calafell que fitxa amb els
terminals de marcatges.

11. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment
de la jornada i assistència del mes de MARÇ de 2016 per tal d’abonar el complement de
productivitat en la nòmina del mes d’ABRIL de 2016, han estat assolits d’acord amb el que
estableix l’article 3, 11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament
de Calafell.

12. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 136/2016,  que queda unit a
l’expedient.

13. Atès que els valors del complement de productivitat mensual són els següents:



TOTALTOTALTOTALTOTAL    45.107,0745.107,0745.107,0745.107,07    

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 105.a) de la Constitució Espanyola.

2. Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les
Bases de Règim Local.

3. Articles 51, 52, 62.2, 86 i 127 a 133 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.



4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

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

6. Articles 8.1.a), 112,  178,  179, 237 i 298, 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.

7. Article 22 i 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, que determinen que les retribucions complementàries són les que retribueixen,
entre d’altres elements, l’assoliment, el rendiment o resultats aconseguits per l’empleat/da. 

8. Article 5, del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions
dels funcionaris de l’administració local. Concretament, l'article 5 del Reial Decret 861/1986, de
25 d'abril, estableix que el complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial 
rendiment, l'activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva 
feina, és a dir, té caràcter de incentiu eminentment personal. 

9. Article 103 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

10. Articles 171, 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de Personal al servei dels ens locals.

11. Article 19 del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, publicat
en el BOPT de data 04.04.2011, número 17.

12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de
productivitat.

13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12).

14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell, publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37.

15. Article 19 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari i article 24 del Conveni
Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell estableixen, referint-se al
complement de productivitat, que la determinació dels criteris, indicadors, objectius i
procediments que serveixin per mesurar el rendiment del personal, als efectes de l’aplicació del
complement de productivitat, així com en el seu cas, la pèrdua d’aquest, s’acordarà mitjançant
l’elaboració d’un reglament, acordat per una comissió paritària mixta.

16. Article 172.5 del Decret 214/1990, sobre la competència d’Alcaldia per l’assignació
individualitzada del complement de productivitat.

17. 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.



18. 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.

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

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

1. Aprovar els imports i l’abonament  del complement de productivitat mensual del mes de MARÇ
de 2016, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes de FEBRER de 2016, al
personal i amb les quanties que tot seguit es relacionen, per complir els requisits establerts en
el Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, tenint en compte
que les incidències que hi pugui haver hagut durant el mes en qüestió per maternitat,
paternitat, llicència per malaltia o accident, o baixes per incapacitat temporals, poden modificar
l’import total a percebre.



TOTALTOTALTOTALTOTAL    45.107,0745.107,0745.107,0745.107,07    

2. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la
Intervenció Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal per al seu coneixement i efectes oportuns.

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, TRAORDINARIS, TRAORDINARIS, TRAORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’ABRIL DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’ABRIL DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’ABRIL DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’ABRIL DE 
2016.2016.2016.2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. L’01 d’abril de 2016 i registre 16000619, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell,
amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que queda unit
a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal adscrit al
departament de Policia Local i lliurades durant el mes de març de 2016.

2. El 04 d’abril de 2016 i registre 16000636, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell,
amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que queda
adjunt a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els serveis
realitzats en cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes de març de 2016, pel
personal adscrit al departament de Policia Local. 

3. Atès que del conjunt d’aquests informes resulta les quanties següents a abonar, d’acord amb allò
que disposa l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local d’aquesta Corporació:



TOTAL 3497,85 4181,40 1980,00 253,65 285,00 2050,30 12248,20 

4. Vist l’informe núm. 134/2016/RH/CG, de data 06 d’abril de 2016 emès per la directora de Recursos
Humans, que queda unit a l’expedient.

5. El 18 d’abril de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 268, sobre l’existència de
crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a les
retribucions complementàries.

2. Article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública.

3. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les
retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local.

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

5. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

6. 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.

7. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, els articles 8, pel que fa als serveis extraordinaris; article 13 pel que fa les
assistències als Jutjats; article 17, pel que fa a les retribucions complementàries per causes
organitzatives del servei de Policia local, i específicament al complement de nocturnitat i
complement de torn de cap de setmana, i article 8.7, pel que fa a l’abonament pel torn de nit
de Cap d’Any (31 de desembre) i Nit de Nadal (24 de desembre).

8. Article 105.2 de la vigent Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPA).

9. 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.

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

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



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

1. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en
horari nocturn i caps de setmana, així com les assistències de caràcter judicial, les dietes i
quilometratges, segons consten en la part dels antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes
d’ABRIL de 2016.

2. Donar compte al Cap de la Policia Local, als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos
Humans, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a l’Assessoria Integral
Grup Vandellós, S.L, per al seu coneixement.

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMPROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMPROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMPROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN ENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN ENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN ENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN 
ÒRGANS QUALIFICADORS DE DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS, SEGONS DISPOSA EL RD ÒRGANS QUALIFICADORS DE DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS, SEGONS DISPOSA EL RD ÒRGANS QUALIFICADORS DE DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS, SEGONS DISPOSA EL RD ÒRGANS QUALIFICADORS DE DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS, SEGONS DISPOSA EL RD 
462/2002.462/2002.462/2002.462/2002.       

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les sol·licituds pel pagament d’indemnitzacions per assistències com a membres
d’òrgans qualificadors de les proves selectives que es detallen:

- Plaça de tècnic informàtic
- Sergent de la Policia Local de Calafell
- Auxiliar administratiu adscrita al Departament d’Intervenció
- 6 places d’agent interí de la Policia Local

2. Vist que els imports bruts a abonar són els següents:



3. Vist l’informe núm. 135/2016/RH/CG, de data 11 d’abril de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

4. El 12 d’abril de 2016, la Intervenció Municipal emet informes  números
710,711,712,713,714,731,732,735 sobre l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta
despesa.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist l’annex IV del  Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions por raó de servei,
assistències per participació en tribunals d’oposició o concursos o altres òrgans encarregats de
la selecció de personal.

2. 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.

3. 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.

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. Aprovar els imports d’indemnitzacions com a membres d’òrgans qualificadors que hi consten
a la part expositiva i el seu abonament en la nòmina d’abril de 2016.

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

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DELS EXPEDIENTS PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DELS EXPEDIENTS PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DELS EXPEDIENTS PROPOSTA D'ACORD SOBRE ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DELS EXPEDIENTS 
ADMINISTRATIUS DE LA REGIDORIA DEADMINISTRATIUS DE LA REGIDORIA DEADMINISTRATIUS DE LA REGIDORIA DEADMINISTRATIUS DE LA REGIDORIA DE    VIA PÚBLICA, I ELABORACIÓ DELS PLECS VIA PÚBLICA, I ELABORACIÓ DELS PLECS VIA PÚBLICA, I ELABORACIÓ DELS PLECS VIA PÚBLICA, I ELABORACIÓ DELS PLECS 
ADMINISTRATIUS I SUPERVISIÓ DELS PLECS TÈCNICS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I ADMINISTRATIUS I SUPERVISIÓ DELS PLECS TÈCNICS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I ADMINISTRATIUS I SUPERVISIÓ DELS PLECS TÈCNICS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I ADMINISTRATIUS I SUPERVISIÓ DELS PLECS TÈCNICS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ  DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ  DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ  DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ     

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que el passat 9 d’abril de 2016 es va jubilar la Cap de negociat del Departament de Via 
Pública, es fa necessària la distribució de les tasques que es realitzaven per tal de continuar 
amb el bon servei del Departament, fins a dur a terme una reestructuració de l’Àrea.

2. Atès que la part de tasques del Departament de Via Pública que es volen assignar són: la 
instrucció dels expedients sancionadors, l’elaboració dels informes tècnics i la conformitat 
tècnica de les factures i propostes de despesa de l’Àrea de Via Pública.

3. Atès que, per la funcionalitat de les tasques es considera convenient assignar a una persona de 
la Corporació que tingui els coneixements necessaris i competències per al seu 
desenvolupament.

4. Atès que la persona proposada per dur a terme aquestes tasques és l’empleat d’aquesta 
Corporació, senyor J. M. G. M., Responsable de serveis d’urbanisme i medi ambient, pel 
seu perfil professional, experiència i coneixement legal. 



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

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 139/2016, de 13 d’abril.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1. Assignar, de forma temporal, al funcionari interí, senyor J. M. G. M., Responsable de 
serveis d’urbanisme i medi ambient d’aquesta Corporació, les funcions de la instrucció dels 
expedients sancionadors, l’elaboració dels informes tècnics i la conformitat tècnica de les 
factures i propostes de despesa de l’Àrea de Via Pública, amb efectes del 19 d’abril de 
2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar al Departament de Via Pública, 
Departament d’Urbanisme i Obres, Secretaria i Intervenció municipal, a les seccions sindicals i a 
la Junta de Personal. 

1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 
CORRESPONENT A L'ANY 2016CORRESPONENT A L'ANY 2016CORRESPONENT A L'ANY 2016CORRESPONENT A L'ANY 2016       

FetsFetsFetsFets    

1. L’Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2015, va aprovar
inicialment el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2016, el qual es va publicar al BOP
de Tarragona núm. 301, de 31 de desembre de 2015.

2. L’1 de febrer de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària, va aprovar
definitivament el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2016, el qual es va publicar al
BOP de Tarragona núm. 23, de 4 de febrer de 2016.

3. En l’esmentada plantilla hi figuren, entre d’altres, les següents places vacants:

Denominació plaça Escala Subescala - Classe G Vacants 
Caporal Administració 

Especial 
Serveis especials 
Policia local 

C2 2 

Responsable de 
Mobilitat Ciutadana 

Administració 
Especial 

Tècnica- Grau Mitjà A2 1 

4. En el pressupost municipal per a l’exercici 2016 s’ha previst la provisió d’aquesta despesa.



5. El 25 de març de 2015 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Calafell
per l’any 2015 en els següents extrems:

RÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNARÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNARÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNARÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNA
Denominació lloc 
de treball  

Denominació 
plaça 

Escala Subescala - 
Classe 

Grup Vacants Sistema de 
selecció 

Tècnic auxiliar 
recursos humans 

Administratiu Administració 
General 

Administrativa C1 1 Concurs-
oposició 

Sergent Sergent Administració 
Especial 

Serveis especials 
Policia local 

C1 1 Concurs-
oposició 

6. Atès que en l’actualitat, l’oferta pública de l’any 2015 ha estat totalment convocada i coberta
la plaça de sergent, i s’està executant el procés selectiu per a la cobertura de la plaça
d’administratiu.

7. El dia 12 d’abril de 2016 es trasllada a la representació unitària i als sindicats els criteris a seguir
sobre l’oferta pública d’ocupació per aquest any 2016.

8. Atès que és voluntat d’aquesta Corporació, dins de les facultats pròpies de la planificació dels
seus recursos humans, i en base a polítiques de contenció de despeses de personal, i amb la
finalitat d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos que garanteixi l’eficàcia dels serveis
que es presten als ciutadans, donar cobertura als llocs de treball esmentats per la via de la
promoció interna.

9. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 142/2016/RH/CG, de 14 d’abril.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;
capítol I del títol V.

2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, articles 21.1.g i 91.

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (articles 53.1.h) i 285 a 287).

4. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (articles 128).

5. Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (article 18.4).

6. 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 25 a 27).

7. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals (art. 56, 57,59,60 a  62 i 97).

8. Decret 66/1999, de 9 de març, d'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i
dels equips de valoració multiprofessional.



9. Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes
mínims als quals ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració
local (article 5).

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

11. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven els pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016.

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

13. 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.

Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    

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 l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Calafell per l’any 2016 en els següents
extrems:

2.2.2.2. RÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNARÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNARÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNARÈGIM FUNCIONARIAL: PROMOCIÓ INTERNA

Denominació plaça Escala Subescala - Classe Grup Vacants Sistema de 
selecció 

Caporal Administració 
Especial 

Serveis especials 
Policia local 

C2 2 Concurs-oposició 

Responsable de 
Mobilitat 
Ciutadana 

Administració 
Especial 

Tècnica- Grau Mitjà A2 1 Concurs-oposició 

3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

4. Trametre còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat.



5. Informar que no es considera modificació de l'oferta l'augment de les places objecte de
convocatòria en un 10%, en els termes que es preveuen a l'article 69 del Decret 214/90.

6. Donar compte a les seccions sindicals, al Comitè d’empresa, a la Junta de personal, a la
Intervenció municipal, i al Departament de RH, per al seu coneixement.

1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES DE MARÇ DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE MARÇ DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE MARÇ DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE MARÇ DE 2016.       

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

Aprovació d’introducció de variacions de nòmines al llistat provisional de MARÇ de 2016. 

FetsFetsFetsFets 

1. Des del Departament de Recursos Humans, una vegada abonades les nòmines del mes de març,
s'ha comprovat l'existència de diferències respecte als imports del llistat provisional de març de
2016. Les diferències en els imports del llistat provisional del mes de març són amb motiu de
diferències corresponents a Incapacitats Temporals (IT), per presentació de partes de baixa
mèdica una vegada feta la transferència corresponent.

2. Atès que de la regularització d’aquestes incidències es produeix una variació entre el llistat
provisional de març de 2016 ,  segons el detall següent i annex que s’adjunta:

CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    PROV. MARÇPROV. MARÇPROV. MARÇPROV. MARÇ    

VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / 
altes fóra altes fóra altes fóra altes fóra 
nòminanòminanòminanòmina    

DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU 
MARÇMARÇMARÇMARÇ    SUMASUMASUMASUMA    

BRUTBRUTBRUTBRUT    1.002.181,82 1.002.181,82 1.002.181,82 

IRPFIRPFIRPFIRPF    -157.009,63 -157.009,63 -157.009,63

Quota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obrera    -58.233,15 8,74 -58.224,41 -58.224,41

Altres Altres Altres Altres deduccionsdeduccionsdeduccionsdeduccions    -15.252,30 -8,74 -15.261,04 -15.261,04

NETNETNETNET    771.686,74 771.686,74 771.686,74 

Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    300.813,86 407,25 301.221,11 301.221,11 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 143 de data 15 d’abril de 2016.

FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    de dretde dretde dretde dret    

1. 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.

2. 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.



3. 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 introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de març de
2016, amb les conseqüents modificacions, segons detall de la part expositiva i l’annex que
s’adjunta a aquesta Resolució, i aplicar-les a la nòmina del mes d’abril de 2016 dels treballadors
pertinents.

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

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE 
L’ACTIVITAT PER NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE L’ACTIVITAT PER NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE L’ACTIVITAT PER NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE L’ACTIVITAT PER NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE 
EMPARI L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT EMPARI L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT EMPARI L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT EMPARI L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT     

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: 

Aquest assumpte queda sobre la Taula.Aquest assumpte queda sobre la Taula.Aquest assumpte queda sobre la Taula.Aquest assumpte queda sobre la Taula.    

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTARESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTARESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTARESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA    D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE D’ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITATG PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITATG PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITATG PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS LEGALITATG PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE SOROLLS        

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

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

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

FetsFetsFetsFets    

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



2. En data 11 de novembre de 2015, mitjançant RGE. 2015/39621 la titularitat presenta certificat 
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. C. P. R. on informa que el 
limitador està programat per una activitat del grup II amb una limitació de                 94 dB(A)  
(emissió) i 28 dB(A) (recepció) certificant que de les dades extretes no s’han detectat 
incidències importants a la sala.

3. En data 7 de març de 2016 la Junta de Govern Local acorda requerir la justificació de l’aïllament 
global DnT,A, entre el local i el recinte d’ús protegit més proper i determinar l’aïllament acústic de 
façana D2m,nT, Atr.

4. En data 31 de març (RGE 2016/109961) es presenta justificació de l’aïllament acústic realitzat pel 
senyor Francesc Sisó i Vilardell, on determina que l’aïllament global DnT, A és de 72 dB(A) i 
l’aïllament acústic de façana D2m, nT, Atr és de 36 dB(A), i que per tant, aquests valors donen 
compliment a la normativa vigent.

5. En data 12 d’abril de 2016  l’enginyer tècnic municipal emet informe tècnic en relació a tota la 
documentació presentada. 

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

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

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

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

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

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

1. DDDDeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrr    llll’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-009/2016 incoat 
mitjançant Acord de Junta de Govern Local  del dia 7 de març de 2016 ja que s’han 
presentat els estudis d’aïllament acústic del local, obtenint uns valors d’aïllament que 
compleixen amb la normativa vigent.

2. DDDDoooonnnnaaaarrrr    ppppeeeerrrr    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddaaaa    la documentació tècnica requerida mitjançant l’Acord de Junta de 
Govern Local del dia 24 de setembre de 2015, ja que s’ha presentat el certificat 
d’incidències registrades al limitador  enregistrador instal·lat al local on es certifica que no 
s’han detectat incidències importants a la sala.

3. RRRReeeeccccoooorrrrddddaaaarrrr    aaaa    NNNNooooccccttttiiiivvvvaaaaggggoooo    SSSSLLLL,,,,    en qualitat de titular del bar musical amb nom comercial Da 
Vinci, ubicat al carrer Monturiol que l’activitat podrà disposar d’ambientació musical 
d’acord amb els nivells programats al limitador enregistrador. 



4.4.4.4. Advertir a Noctivago SLAdvertir a Noctivago SLAdvertir a Noctivago SLAdvertir a Noctivago SL, en qualitat de titular del bar musical amb nom comercial Da

Vinci, que l’activitat haurà de complir amb els següents aspectes:

---- Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical comportarà la

realització d’un nou informe tècnic de l’empresa instal·ladora del limitador

---- El local no podrà tenir cap equip alternatiu de reproducció de so sense autorització

prèvia de l’ajuntament.

---- Queda prohibit manipular i/o modificar el limitador, el micròfon, el sensor, el calibrat o

els precintes del limitador enregistrador....

---- Que sempre que l’Ajuntament ho requereixi, el titular de l’activitat tindrà l’obligació de

presentar els valors registrats pel limitador registrador de so.

5.5.5.5. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a l’interessat, a la policia local, al departament de Via Pública

i als Serveis Jurídics.

1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 65/2016 DE DATA 11 DE MARÇ DE 2016, DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 65/2016 DE DATA 11 DE MARÇ DE 2016, DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 65/2016 DE DATA 11 DE MARÇ DE 2016, DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 65/2016 DE DATA 11 DE MARÇ DE 2016, 
DEL JUDEL JUDEL JUDEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT TJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT TJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT TJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 128/2015.ABREUJAT 128/2015.ABREUJAT 128/2015.ABREUJAT 128/2015.       

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 65/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en

referència al procediment abreujat 128/2015 interposat per Rosa Muro Romeu.

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

“Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo. Se 
imponen las costas a la parte actora, con el límite de 200 euros, IVA incluido. 

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno (art. 81 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).” 

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

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.



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

1. Quedar assabentats de la Sentència 65/2016 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 1

de Tarragona, en referència al procediment abreujat 128/2015 interposat per Rosa Muro

Romeu.

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

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 478/2015.ABREUJAT 478/2015.ABREUJAT 478/2015.ABREUJAT 478/2015.       

Identificació de l’expedient.Identificació de l’expedient.Identificació de l’expedient.Identificació de l’expedient.    

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 478/2015 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la 
remissió de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al 
Procediment Abreujat núm.  478/2015 instat pel Sr. P. A. T. contra la desestimació 

per silenci administratiu de la petició de reconeixement de conducta antisindical 

per denegació de gaudir de hores sindicals.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment s’adjunta l’expedient administratiu i s’ha de 
procedir al nomenament d’un advocat i un procurador que defensi els interessos de la 
Corporació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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 com a part demandada en el següent recurs contenciós administratiu:

• Procediment Abreujat Núm. 478/2015 interposat per P. A. T.,  i que es segueix 

davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 Tarragona.

2. Designar com a lletrat el senyor Carles Badel Domingo, dels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament i com a procuradora a la  Sra. Maria Josepa Martínez Bastida,  en el 
Procediment Abreujat  núm. 478/2015, que assumirà, la defensa lletrada i la representació 



de l’esmentat recurs, segons el que disposa l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder 

Judicial. 

3. Comunicar  la present resolució als interessats pel seu coneixement i efectes i al Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona

1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 273/2015 DICTADA PEL JUTJAT /2015 DICTADA PEL JUTJAT /2015 DICTADA PEL JUTJAT /2015 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA415/2012 I APROVAR LA PD 358/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA       

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

Donar compte de sentència i aprovar la PD 358/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets 

1. En data 9 de desembre de 2015, ens ha estat notificada la Sentència núm. 273/15 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, del procediment abreujat 415/2012,
que en la seva part dispositiva diu:

“Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo, condenando 
al Ayuntamiento de Calafell a pagar a la recurrente la suma de 1.145,05 euros, actualizada 
conforme al art. 141.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo, más los intereses leales. Sin costas.” 

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. Quedar assabentats de la Sentència núm. 273/2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 415/20142 interposat pel 
sr. M. El K.

2. Aprovar la PD 358/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0252_16 per import de 
la franquícia de 600,00 € aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a 
nom de M. EL K. i fer el pagament mitjançant transferència al compte del beneficiari:

EEEESSSS66664444    2222111100000000    4444111199994444    0000555522221111    0000000000006666    1111000022228888

3. Donar compte als interessats, els departaments de Intervenció i Tresoreria. 



1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 57/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 57/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 57/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 57/2015 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
21/2014 I APROVAR LA21/2014 I APROVAR LA21/2014 I APROVAR LA21/2014 I APROVAR LA    PD 351/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIAPD 351/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIAPD 351/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIAPD 351/16 I EL SEU PAGAMENT FIXAT EN LA SENTÈNCIA       

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

Donar compte de sentència i aprovar la PD 351/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets     

1. En data 8 de març de 2016, ens ha estat notificada la Sentència núm. 57/15 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, del procediment abreujat 21/2014, que en
la seva part dispositiva diu:

“Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo presentado 
por el Procurador de los Tribunales Josep Farré Lerín, en nombre y representación de María 
Merchán Rubiano, frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por la actora en fecha 3 de junio de 2013, 
anulando dicha resolución reconociendo el derecho del menor de edad Javier Moreno 
Merchán, representado por su madre y demandante, a ser indemnizado por la 
Administración demandada en la cantidad de seis mil treinta y ocho euros, con cuarenta y 
dos céntimos (6.038,42  euros) con expresa condena en costas de la parte demandada 
hasta el límite de 300 euros, debiendo la Administración demandada estar y pasar por la 
presente resolución” 

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. Quedar assabentats de la Sentència núm. 57/2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 2 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 21/2014 interposat per la 
Sra. M. Me. R.

2. Aprovar la PD 351/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0251_16 per import de 
la franquícia de 250,00 € aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a 
nom de M. M. R. i fer el pagament mitjançant transferència al compte de consignació 
del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona: 

EEEESSSS55555555    0000000044449999    3333555566669999    9999222200000000    0000555500000000    1111222277774444

i indicar a observacions:

4444222222222222    0000000000000000    88885555    0000000022221111----11114444

3. Donar compte als interessats, els departaments de Intervenció i Tresoreria. 



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

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 2016/41D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 2016/41D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 2016/41D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 2016/41 

Fets Fets Fets Fets     

1. Vista la instància que a continuació es relaciona en la que es sol·licita llicència municipal
d'obra menor a nom de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.

- EXP. OM. 41/2016EXP. OM. 41/2016EXP. OM. 41/2016EXP. OM. 41/2016.- s/ ref.  NT 0520662-BT, per a l’obertura de rasa per vorera al c/
Lluis Companys, 94 desplaçant un circuit subterrani BT, per donar desplaçament a la Ctat
de Propietaris Ed. Azul. Es seccionarà el cable i la recuperació de xarxa subterrània BT
existent Q1-S6 del centre de transformació CT TA03488 fins a caixa de seccionament i cgp
a instal.lar pel client. Reposició del paviment (panot) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6.6.6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa
d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell,



d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8,  en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc.    

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

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

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

1.1.1.1.---- ATORGARATORGARATORGARATORGAR llicència d'obra menor a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.LU., subjecta a les 
condicions requerides per l'Enginyer Tècnic Municipal, adjunts a aquesta resolució següents: 

- EXP. OM. 41/2016EXP. OM. 41/2016EXP. OM. 41/2016EXP. OM. 41/2016.- s/ ref.  NT 0520662-BT, per a l’obertura de rasa per vorera al c/
Lluis Companys, 94 desplaçant un circuit subterrani BT, per donar desplaçament a la Ctat
de Propietaris Ed. Azul. Es seccionarà el cable i la recuperació de xarxa subterrània BT
existent Q1-S6 del centre de transformació CT TA03488 fins a caixa de seccionament i cgp
a instal.lar pel client. Reposició del paviment (panot) .

I a les següents condicions generals: 

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

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

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

� Queda també prohibit:
a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies

hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

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

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 4/2016  
Titular: S. C.  
Emplaçament: CR de la Rosa 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 29/01/2016 el Sr. J. R. Ca., actuant en representació del Sr. S. C., sol·licita la 
concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en 
l’AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ DE LA ROSA de la urbanització 
VALLDEMAR, amb la referència cadastral núm. xxxxxx.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Jordi 
Rovira Casellas, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 20/01/2016, amb núm. 
2015601528, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. J. R. C. i de l’arquitecte tècnic Sr./Sra. R. J. 
N. 

2.2.2.2. En data 9 de març de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

- En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces de formigó TEn cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces de formigó TEn cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces de formigó TEn cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces de formigó T----2.2.2.2.
- En cas de despeEn cas de despeEn cas de despeEn cas de desperfectes en la vorera s’haurà de substituir el paviment per panotsrfectes en la vorera s’haurà de substituir el paviment per panotsrfectes en la vorera s’haurà de substituir el paviment per panotsrfectes en la vorera s’haurà de substituir el paviment per panots

iguals als existents.iguals als existents.iguals als existents.iguals als existents.

FiançaFiançaFiançaFiança
- Procedeix considerar a efectes de longitud de façana a la qual aplicar el mòdul perProcedeix considerar a efectes de longitud de façana a la qual aplicar el mòdul perProcedeix considerar a efectes de longitud de façana a la qual aplicar el mòdul perProcedeix considerar a efectes de longitud de façana a la qual aplicar el mòdul per

definir la fiança d’obres, el tram de 3,00 metresdefinir la fiança d’obres, el tram de 3,00 metresdefinir la fiança d’obres, el tram de 3,00 metresdefinir la fiança d’obres, el tram de 3,00 metres    indicat en la zona de la parcel·laindicat en la zona de la parcel·laindicat en la zona de la parcel·laindicat en la zona de la parcel·la
que va quedar sense tanca.que va quedar sense tanca.que va quedar sense tanca.que va quedar sense tanca.

3.3.3.3. En data 22 de març de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

2.2.2.2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).



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

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

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

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

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

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

d’enderrocament. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca 
de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran 
d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones 
que circulin per la via pública. 
9.9.9.9.---- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una 
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 
metres. No es passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada 
d’aquesta sigui inferior a 1 metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part 
interior. En època estiuenca, serà d’aplicació el condicionant 15è. 
10.10.10.10.---- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als 
Serveis Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del 
replanteig. 
11.11.11.11.---- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon 
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal 
de perill. 



12.12.12.12.---- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal 
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es 
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 
13.13.13.13.---- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la 
via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta 
caiguda de materials. 
14.14.14.14.---- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una 
closa provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a 
l’obra. 
15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    
Art. 1. Àmbit d'aplicació.  

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

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

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

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. 
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de l'obra, 
emmagatzematge de materials i neteja. 



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

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



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

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

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. S. C. llicència urbanística 
d’obra major per l’AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ DE LA ROSA de la 
urbanització Valldemar de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

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

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

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagar l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat 

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que 
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les 
liquidacions complementàries que procedeixin)

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



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

7.7.7.7. Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució de concessió de la llicència
urbanística, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació.

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

1111....4444....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    55557777////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 57/2016  
Interessat: COMERCIAL ANOIA DEPURAIGUA SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 21 de març de 2016, la Sra. F. G. S., actuant en representació de COMERCIAL 
ANOIA DEPURAIGUA SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 57/2016  per 
la REFORMA INTERIOR D'HABITATGE SITUAT AL C/ GARONA de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 5 d'abril de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es desprèn: 
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    
ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    
pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    
oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    
mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    
ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    
dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 6 d’abril de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a COMERCIAL ANOIA DEPURAIGUA SL la llicència d'obres menors exp. núm.
57/2016 per la REFORMA INTERIOR D'HABITATGE, immoble SITUAT AL C/ GARONA de 
Segur de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, de 5 d'abril de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

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

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

� Queda també prohibit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAALLLL    CCCC....    PPPPIIIINNNNTTTTOOOORRRR    MMMMIIIIRRRR,,,, DDDDEEEE    
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    22227777////11116666))))       

FFFFeeeettttssss 

En data 7 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic del Departament d’Urbanisme fa inspecció a la finca 
del carrer Pintor Mir de Calafell, pel despreniment d’una part de la cornisa d’un balcó de la façana 
principal sobre la via pública i emet l’informe adjunt com a Document Núm. 1. del que es desprèn 
que: 



“S’observa que en el voladís del forjat de la planta segona s’han desprès parts del formigó 
del forjat, deixant a la vista l’armadura de la llosa de formigó armada de l’estructura. 
L’armadura es troba afectada per l’oxidació.” 

En data 12 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 Comunitat de Propietaris de l’edifici del c. Pintor Mir
11-de Calafell, per les actuacions i treballs, que es detallen a continuació, a la façana de l’edifici de 
la mateixa adreça:

a) Repicat i sanejament de les parts deteriorades dels voladissos de formigó. 
b) Reparació dels elements estructurals..  

2222....----    Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del c. Pintor Mir de Calafell, com a 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 pugui examinar l’expedient i al·legui el 
que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

3333....----    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. 

4444....----    Notificar aquesta resolució als interessats. 

1111....4444....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS 

FFFFeeeettttssss    



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

1. Neteja del solar, manteniment de l’arbrat, retirada del pi mort i retallada de branques que 
envaeixen la via pública al c. Frederic Mistral, i c. Mirador del Romaní,  de la Urb. La 
Bonanova de Calafell, propietat de INVERSIONES INMOBILIARIAS CALAFELL, SL (exp. 
núm. OE 28/16). 

2. Neteja del solar  de la finca situada al c. Ripoll, de la Urb. Segur de Dalt  de Calafell, 
propietat dels Srs. F. S. M. i C. F. G. Expedient núm. OE 29/16. 

3. Neteja  del solar i manteniment i poda de l’arbrat de la finca situada al c. Joan Maragall,  de 
Segur de Calafell, propietat de la Sra. C. C. G. Expedient num. OE 30/16. 

4. Neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat del Sr. A. O. H. Expedient núm. OE 31/16. 

5. Neteja del solar situat al c. Ruperto Chapí, de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat de 
ISARIANSA, SL. Expedient núm. OE 32/16. 

6. Neteja general del solar i buidat, neteja i segellat de la piscina a la finca situada al c. 
Antilles de Xile de Segur de Calafell, propietat dels Srs. J. M. A. I. i M. L. Ca. G. 
Expedient núm. OE 33/16. 

7. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bolívia de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. D. C. S. Expedient núm. OE 34/16. 

8. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bolívia de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. D. R. C Expedient núm. OE 35/16. 

9. Neteja del solar situat al c. Ripoll de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat de la Sra. 
Mª J. C. N. Expedient núm. OE 36/16. 

10. Neteja del solar i manteniment i poda de l’arbrat de la finca situada al c. Sant Tomas de la 
Urb. Baronia de Mar de Calafell, propietat dels Srs. F., F., L. i A. M. P. Expedient núm. 
OE 37/16.  

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

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

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

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



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

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

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 per la conservació i rehabilitació dels terrenys, construccions 
i instal·lacions que tot seguit es detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i 
rehabilitació: 

1. Neteja del solar, manteniment de l’arbrat, retirada del pi mort i retallada de branques que 
envaeixen la via pública al c. Frederic Mistral i c. Mirador del Romaní, de la Urb. La 
Bonanova de Calafell, propietat de INVERSIONES INMOBILIARIAS CALAFELL, SL (exp. 
núm. OE 28/16). 

2. Neteja del solar  de la finca situada al c. Ripoll, de la Urb. Segur de Dalt  de Calafell, 
propietat dels Srs. F. S. M. i C. F. G. Expedient núm. OE 29/16. 

3. Neteja  del solar i manteniment i poda de l’arbrat de la finca situada al c. Joan Maragall de 
Segur de Calafell, propietat de la Sra. C. C. G. Expedient num. OE 30/16. 

4. Neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat del Sr. A. O. H. Expedient núm. OE 31/16. 

5. Neteja del solar situat al c. Ruperto Chapí, 18 de la Urb. Mas Romeu de Calafell, propietat 
de ISARIANSA, SL. Expedient núm. OE 32/16. 

6. Neteja general del solar i buidat, neteja i segellat de la piscina a la finca situada al c. 
Antilles de Xile de Segur de Calafell, propietat dels Srs. J. M. A. I. i M. L. C. G. 
Expedient núm. OE 33/16. 

7. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bolívia de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. D. C. S. Expedient núm. OE 34/16. 

8. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bolívia de Segur de 
Calafell, propietat del Sr. D. R. C. Expedient núm. OE 35/16. 

9. Neteja del solar situat al c. Ripoll de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat de la Sra. 
Mª J. C. N. Expedient núm. OE 36/16. 

10. Neteja del solar i manteniment i poda de l’arbrat de la finca situada al c. Sant Tomas de la 
Urb. Baronia de Mar de Calafell, propietat dels Srs. F., F., L. i A. M. P. Expedient núm. 
OE 37/16.  

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

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



1111....4444....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11113333----2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 13/2016  
TITULAR: L. R. J.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: CONSTRUCCIÓ DE PISCINA 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per L. R. J., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    777755550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    22221111////2222000011114444, per a la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA al  C/ FERRAN 
SOR de la urbanització Mas Romeu de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    LLLL.R.J. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    777755550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
22221111////2222000011114444

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

1111....4444....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11110000////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 10/2016  
Titular: C. C. R.
Emplaçament: CR RIBERA D'EBRE

FFFFeeeettttssss    



1111.... En data 12/03/2016 el Sr. C. C. R., sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra 
major per realitzar les obres consistents en la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/RIBERA D'EBRE, 
DE LA URBANITZACIÓ CALAFELL RESIDENCIAL, amb la referència cadastral núm. XXXXX.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’Arquitecte Tècnic 
A. C. G., visat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics, el dia 10/03/2016, amb núm. 16-00620, i 
l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. A. C. G. 

2222.... En data 23 de març de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en 
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

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

3333.... En data 24 de març de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

2.2.2.2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès 
entre el dia 1 i 10 de setembre: 
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, 
ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 



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

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. 
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de l'obra, 
emmagatzematge de materials i neteja. 

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

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la 
Generalitat, havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera 
ocupació (avui, règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les 
quals no es podrà procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera 
utilització i ocupació haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart 
de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, 
en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb 
suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del 
corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió 
de la llicència i el seu número d’expedient. 



21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o 
la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment 
queda obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes 
que s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia 
edificació. La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres 
respecte la sortida de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina 
haurà d’enlairar-se 1,5 metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 
metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló 
o altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de 
trasplantar a càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per 
l’Ajuntament. Les tasques de transplantament seran executades per l’empresa municipal 
concessionària del servei de manteniment d’espais verds. 

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

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

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

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

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



1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. C. C. R. llicència urbanística 
d’obra major per realitzar la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ RIBERA D'EBRE DE LA 
URBANITZACIÓ CALAFELL RESIDENCIAL, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

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

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

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagar l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat 

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que 
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les 
liquidacions complementàries que procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de 
750,00 euros.

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

7. Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució de concessió de la llicència 
urbanística, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. 

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

1.4.8. 1.4.8. 1.4.8. 1.4.8. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

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



1. Expedient núm. OE 9/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016, per la neteja del solar en 10 metres d’ample llindant amb el veí del c. Horta i la 
retallada de branques a la via pública de la finca situada al c. Horta, s/n de la urb. Bellamar 
de Calafell, propietat de A. Mª G. Jo. i R. P. A.

2. Expedient núm. OE 5/16, iniciat per Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2016 per la 
neteja del solar situat al c. Tomas Bretón, 45 de la urb. Mas Romeu de Calafell, propietat 
de la Sra. M. P. A. 

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1. La neteja del solar en 10 metres d’ample llindant amb el veí del c. Horta i la retallada de 
branques a la via pública de la finca situada al c. Horta, s/n de la urb. Bellamar de Calafell, 
propietat de A. Mª G. J. i R. P. A. Expedient núm. OE 9/16

2. La neteja del solar situat al c. Tomas Bretón de la urb. Mas Romeu de Calafell, 
propietat de la Sra. M. P. A. Expedient núm. OE 5/16 

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

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

3.3.3.3.---- Advertir als interessats que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 



Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

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

4444....- Notifiqui’s la present resolució a la propietat, així com a tots els interessats en l’expedient. 

1111....4444....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE        DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11112222////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 12/2016  
TITULAR: J. M. H. A.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: REFORMA D'HABITATGE I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA PG. 
MARITIM DE SANT JOAN DE DEU  DE CALAFELL.  

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per J. M. H. A., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import 
de la qual és de    777755550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm.    22224444////2222000011115555, per a la reforma d'habitatge i construcció de 
piscina al  PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU 43820 CALAFELL 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    JJJJ. M.H.A. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de    777755550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
22224444////2222000011115555

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



1111....4444....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVV....    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11111111////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 11/2016  
TITULAR: R. J. R. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: OBRES PER A LA CONVERSIÓ DE CANVI D'ÚS D'UN LOCAL 
COMERCIAL A HABITATGE AL C/ JOAN MIRÓ DE CALAFELL.  

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per R. J. R., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de la 
qual és de    777766665555€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la Llicència 
d'Obres Majors exp. núm.    33334444////2222000011114444, per a les obres de conversió canvi d’ús d’un local comercial a 
habitatge al c/ Joan Miró de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    RRRR.J.R. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual és 
de    777766665555€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 33334444////2222000011114444

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

1111....4444....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33335555////2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 35/2015  
TITULAR: X. P. R.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: REDISTRIBUCIÓ INTERIOR D'HABITATGE EN PLANTA BAIXA C/ 
PINTOR MIR de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    



Vista la instància presentada per X. P. R. en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de 
la qual és de    3333....777722225555€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública 
corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    44449999////2222000011114444, per a la redistribució interior 
d’habitatge en planta baixa al c/ Pintor Mir de Calafell. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    XXXX.P.R.    i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la
qual és de    3333....777722225555€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 
44449999////2222000011114444

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

1111....4444....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR        EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    9999////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 9/2016  
Titular: R. C. C. 
Emplaçament: CR HONGRIA

FFFFeeeettttssss 

1111.... En data 02/03/2016  el Sr. R. C. C., sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra
major per realitzar les obres consistents en l’execució d’una PISCINA al  C/HONGRIA de
Segur de Calafell, amb la referència cadastral núm. XXXXX.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’ Arquitecte Tècnic  el 
Sr. D. I. B., visat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics, el dia 22/02/2016, amb núm. AUH756, i 
l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. D. I. B. 

2222.... En data 22 de març de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

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



3.3.3.3. En data 24 de març de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).

2.2.2.2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).

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

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

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

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

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

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

d’enderrocament. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca 
de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran 



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

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

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

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



L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de 
dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. 
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de l'obra, 
emmagatzematge de materials i neteja. 

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

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



edificació. La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres 
respecte la sortida de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina 
haurà d’enlairar-se 1,5 metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 
metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló 
o altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de 
trasplantar a càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per 
l’Ajuntament. Les tasques de transplantament seran executades per l’empresa municipal 
concessionària del servei de manteniment d’espais verds. 

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

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

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

9.9.9.9. D’acord amb el Decret d’Alcaldia de delegacions de 2688/2011, de 1 de juliol de 2011.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr.  R. C. C. llicència 
urbanística d’obra major per l’execució d’una  PISCINA  al  C/ HONGRIA  de Segur de Calafell , 
d’acord amb el projecte tècnic.

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

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



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

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

- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística.
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres.
- Pagar l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les
liquidacions complementàries que procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de
750,00 euros.

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

7.7.7.7. Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució de concessió de la llicència
urbanística, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació.

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

1111....4444....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    11110000////2222000011116666 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    

EXPEDIENT: 10/2016  
TITULAR: X. F. L.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: AMPLIACIÓ D'HABITATGE AL C/ PESCADOR DE CALAFELL 
PLATJA 

FFFFeeeettttssss    

Vista la instància presentada per X. F. L., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import 
de la qual és de    777755550000€€€€    que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a 
la Llicència d'Obres Majors exp. núm.    33332222////2222000011114444, per a l’ampliació d’habitatge al c/ Pescador de 
Calafell Platja. 

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

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



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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per    XXX  . F.L. procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual 
és de    777755550000€€€€    de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm.    
33332222////2222000011114444

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

1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    TURISMETURISMETURISMETURISME 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL FESTIVAL RIVERSIDE A PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL FESTIVAL RIVERSIDE A PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL FESTIVAL RIVERSIDE A PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL FESTIVAL RIVERSIDE A 
CELEBRAR EL DIA 30 D'ABRIL AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL.CELEBRAR EL DIA 30 D'ABRIL AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL.CELEBRAR EL DIA 30 D'ABRIL AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL.CELEBRAR EL DIA 30 D'ABRIL AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL.       

Atès que un any més l’Ajuntament de Calafell col.labora amb  l’entitat Club d’amics Razzlers 50’S 
Car & Rock and Roll  per la  realització del Festival Riverside el dia 30 d’abril al Port de Segur de 
Calafell. 

Que una de les obligacions de l’esmentada entitat és presentar, amb temps suficient, tota la 
documentació requerida per la legislació sobre espectacles i protecció civil, inclòs el Pla de 
Seguretat i el Pla d’autoprotecció de l’acte. 

Que d’acord amb la legislació vigent, és d’aplicació el Decret 82/2010 de 29 de juny, de mesures 
d’autoprotecció i el contingut d’aquestes i el Decret 112/2010 de 31 d’agost, del Reglament 
d’espectacles i activitats recreatives, per la qual cosa es necessita d’un Pla d’Autoprotecció. 

Que el tècnic de protecció civil de l’Ajuntament  presenta informe de proposta per la seva 
aprovació, que és del contingut literal següent: 

“ Identificació de l’expedient.“ Identificació de l’expedient.“ Identificació de l’expedient.“ Identificació de l’expedient.    

Informe de la vigència del pla d’autoprotecció de l’acte FESTA RIVERSIDE 2016 i mesures 
d’autoprotecció. 

Fets.Fets.Fets.Fets.    

Es previst que el dia 30 d’abril realitzar l’anomenada FESTA RIVERSIDE 2016, a la zona del Port de 
Segur-Calafell, es tracta d’una activitat recreativa i espectacles envers vehicles americans d’abans de 
l’any 1965. Es preveu una primera fase de muntatge, prèvia al dia 30, la fase de l’acte al mateix dia 
30, i una fase de desmuntatge, posterior al dia 30. 

El titular de l’activitat és CLUB D´AMICS RAZZLERS 50´S CAR & ROCK AND ROLL, amb NIF G-
25600792, representat per SERGI RODES BELTRAN (NIF. 78086738-J) 

Es descriu l’acte com: “EXPOSICION DE VEHICULOS DURANTE TODO EL DIA Y DISTINTOS ACTOS A 
HORAS PROGRAMADAS COMO ACTUACIONES MUSICALES DE BANDAS, DJ´S, DESFILE DE 



MODELOS, EXHIBICION 1/8 MILLA, STANDS DE VENDEDORES DE PRODUCTOS RELAZIONADOS 
CON EL ACTO, TIKI SHOW, KUSTOM ART.” 

L’aforament previst per l’organització és de fins 1000 persones en el recinte a la mateixa hora, però 
que podria haver-hi, durant tot el dia d’unes 3000 a 5000 persones. 

L’assegurança de responsabilitat civil presentada és per valor de 900.000 € 

L’activitat gaudeix de pla d’autoprotecció (PAU) aprovat: registre núm. 9017E/15784/2013 de 
l’aplicatiu HERMES. 

Fonaments de dret.Fonaments de dret.Fonaments de dret.Fonaments de dret.    

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s’estableix el 
següent:  

- article 7, sobre l’obligació de l’autoprotecció, on estableix  que les autoritats de protecció
civil  (alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels mitjans
d'autoprotecció existents, en els termes de l'article 25.

- Article 13, sobre reducció del risc, on s’estableix: Les actuacions de totes les
administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els són
pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.

El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais 
oberts, estableix: 

1. A l’article 112, s’estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments
d’aquesta i d’altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies
següents:

a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que
comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu impacte sigui
admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que
no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

2. A l’article 42, de la memòria de seguretat, obliga a disposar-ne per a tots els establiments i
espais oberts on es realitzin activitats recreatives musicals amb un aforament superior a les 150
persones. Amb els apartats següents:

- Avaluació de riscos, ha de preveure les mesures per afrontar-los i altres dispositius de
seguretat que s’han de comptar.

- Protocols d’intervenció pel personal de seguretat que garanteixi la capacitat de reacció
optima.

- Sistemes de comunicació ràpida amb els serveis externs: policia, serveis sanitaris i
serveis d’intervenció, per afrontar els problemes greus.

- Determinar els dispositius següents:
•••• Assistència sanitària.
•••• Vigilància de seguretat, control d’accés i sobre conductes incíviques.
•••• Condicions higiene i salubritat



3. A l’article 46, de plans d’autoprotecció, obliga a disposar-ne, entre altres, als següents:
- Espectacles i activitats, a l’aire lliure, no tancats, amb més de 1.000 persones. Fins a

15.000 persones competència local.
- Espectacles i activitats, a l’aire lliure, tancats, amb més de 500 persones. Fins a 5.000

persones competència local.
4. Altres requisits són assegurança de responsabilitat civil, autoritzacions sobre ús i
dret, higiene i sanitat, i seguretat.

El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció, estableix que són obligats a de 
gaudir de pla d’autoprotecció, entre altres, les activitats que tenen lloc en espais no delimitats amb 
un número de participants superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones, o considerats 
d’especial risc. A la disposició addicional quarta estableix la potestat d’elaborar, de conformitat amb 
l’art. 3.3, per les activitats no sotmeses a pla d’autoprotecció, un protocol d’actuació d’emergències 
on s’especifiquin aquelles mesures per gestionar qualsevol incidència que els afecti. 

El PLA D’AUTOPROTECCIÓ presentat, que gaudeix de contingut i estructura, d’acord amb l’Annex II 
del Decret 82/2010 (derogat pel Decret 30/2015 d’autoprotecció) s’ajusta als requisits i mesures 
determinats como a necessaris per tal d’actuar en la prevenció del rics envers a les persones i els 
béns. Compliria els objectius en presentar-se com un document a mode de manual d’actuació que 
garanteix: 

a) La detecció de l’emergència.
b) L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als ocupants.
c) L’avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda.
d) El confinament o l’evacuació, segons la tipologia d’emergència.
e) La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al
risc.
f) La intervenció coordinada.

Cosa que es relaciona amb la memòria presentada on dóna contingut, d’alguna manera, als 
apartats determinats a l’art. 42 del D112/2010, essent: 

a. Anàlisi del risc.
b. Organització i direcció dels serveis de seguretat
c. Coordinació serveis de seguretat.
d. Supòsits d’actuació interna
e. Suport extern
f. Directori de comunicacions
g. Distribució de l’espai

Preceptivament, art. 111 i següents del D112/2010, s’ha de respondre dels apartats següents: 

- Assegurança de responsabilitat civil, i d’acord amb l’art. 80 de quanties mínimes, del
Decret 112/2010, correspon al límit de fins a 1000 persones d’aforament autoritzat, la
quantitat de 900.000 € de capital assegurat.

- Autorització de l’ús de l’espai pel titular. L’acte té lloc a les instal·lacions del port de Segur-
Calafell. L’acte extraordinari ha d’integrar el seu PAU amb el PAU de l’activitat principal
ordinària, port de Segur-Calafell..

- Servei higiènics. Per aforament corresponen 6 cabines: 3 per dones i 3 per homes.
- Consta l’existència del mitjans humans següents:

a. 6 controladors
b. 2 vigilants de seguretat



c. 2 sanitaris i ambulància
d. 2 persones, per servei de primera intervenció per a identificació de situacions de

risc i avisos d’emergència, primera intervenció en cas de conats d’incendi, i
evacuació.

- Mesures a la mobilitat.
- Mesures per la seguretat ciutadana.
- Mesures ambientals.
- Mesures sanitàries.
- Mesures contra incendis.

Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. 

L’acte FESTA RIVERSIDE 2016 presenta les mateixes característiques i naturalesa que el realitzat 
l’any 2013, 2014 i 2015. No s’observa cap modificació substancial i no consten alterades les 
condicions de seguretat. No consten incidències en edicions anteriors. 

És per tot el què informo favorablement el Pla d’Autoprotecció del FESTIVAL RIVERSIDE 2016, i així 
es proposa autoritzar l’acte condicionat a complir les mesures determinades al PAU i a la memòria, i 
de forma principal les següents: 

a. Gaudir d’autorització de l’ús de l’espai atorgada pel seu titular.
b. Limitar l’aforament a 1000 persones, el que no s’ha de superar en cap cas.
c. Disposar de 6 controladors amb la funció de control d’accés i de l’aforament de l’acte.
d. Disposar de 2 vigilants de seguretat que observin el control de la seguretat i de les

conductes incíviques.
e. Disposar de 2 sanitaris i ambulància equipada suficientment per situacions sanitàries

determinades al PAU.
f. Disposar de 2 persones, per servei de primera intervenció per a identificació de

situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció en cas de conats d’incendi,
i evacuació.

g. Ratificar qui és el responsable d’emergències de l’acte i requerir que es coordini amb el
responsable d’emergències de l’activitat del Port de Segur- Calafell per millor
coordinació d’ambdós PAU’s.

h. Complir les mesures per la cursa d’exhibició, essent: punt 1.4.1 (pàgina 7 i 8) “... es 
realitzarà en una recta de l’interior del port esportiu l’exhibició d’acceleració de 1/8 de 
milla de cotxes rockabilly. Es condicionarà degudament tot l’espai de l’exhibició amb 
les corresponents mesures de seguretat per a realitzar aquesta exhibició, s’instal·laran 
doble tanca metàl·lica en tot el perímetre interior, en el lateral del passeig marítim ja hi 
ha una tanca de formigó que actua de protecció. Al tram final de la zona d’acceleració 
s’hi instal·laran dos trams de tanques de formigó mòbils en disposició de cunya, hi 
haurà controladors en tot el recorregut i extintors en punts estratègics, l’ambulància 
estarà situada al final del recorregut, tot està degudament senyalitzat al plànol 
corresponent.”

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

PRIMER.- Aprovar l’adopció de les  mesures proposades pel tècnic de Protecció Civil amb la 
consideració que l’acte gaudeix de les mateixes característiques i naturalesa que el realitzat el 2013, 
2014 i 2015, amb aplicació del pla d’autoprotecció aprovat. 



SEGON.- Encomanar al titular de l’activitat, el CLUB D’AMICS RAZZLERS 50´S CAR & ROCK AND 
ROLL, el compliment de les  mesures de seguretat proposades al Pla d’Autoprotecció. 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord als departaments de Turisme, Seguretat Ciutadana  i 
Protecció  Civil de l’Ajuntament de Calafell. 

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

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303714000776 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions o proposició de prova l’empresa CONFIMAIL SL, en relació amb
l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Adreça: AV Mossèn Jaume Soler
amb carrer Mercè Rodoreda. Especificació dels fets presumiblement infringits:Presunta infracción
administrativa a la OOMM de Convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de Calafell,
concretamente a los artículos 39 (autorización municipal), 45.1 (posesión de los permisos
municipales correspondientes) y articulo 47.1 (se cita en la infracción).  HECHO: Repartir
propaganda en los domicilios de la denominada o conocida como “buzoneo”. Concretamente del
establecimiento Supermercado ALDI de Calafell y del establecimiento Brico Depot de Tarragona. Se
adjunta una publicidad de ambas. OBSERVACIONES: El trabajador de la empresa citada en la
presente, en el momento de serle requerida la autorización municipal para poder repartir
propaganda, siendo esta la contemplada en el artículo 38.2 apartado b), informa que él cree que si
la posee la empresa, pues semanalmente hacen el reparto de la propaganda del supermercado
ALDI de Calafell entre otros, pero él no la porta y por ello facilita todos los datos de la misma por si
hay algún problema con el permiso citado. El trabajador viste ropa identificativa de la empresa
citada (UNIMAIL con el teléfono serigrafiado y citado anteriormente)” constitutius d’infracció dels
articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics,
de conformitat amb la Proposta de Resolució Junta de Govern Local el 07 de març de 2016 amb la
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 300,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 28 de gener 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 210,00.-€, que el
30 de març de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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

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



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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’empresa CONFIMAIL SL amb NIF B43884246,
atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat
la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb
l’import de 210,00.-€.

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

1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000286 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 12 d’abril de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. A. B. G., en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 29 de febrer de 2016, per la 
presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

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

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 29 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. A. B. G., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 71.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer Sant Pere 46. 
Realizar consumo de bebidas alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio. Material 
intervingut: Una botella de ron Negrita. Observacions: El denunciado portaba la botella de ron en 
las proximidades de la celebración del Carnaval de Calafell y los agentes observan como consume 
de la botella referenciada. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa que sería denunciado y 
se realiza la presente acta en dependencias policiales por motivos operativos de Carnaval..”, perquè 
va protagonitzar els fets.

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

5. La proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, i que no s'hi ha presentat cap 
al·legació. 



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

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

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

1. Pel que el Sr. Adria Baeza Gali és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    LLEU tipificada a l'article 71 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels
espais públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 500,00.-€, segons l'article 109
l'ordenança municipal de Convivència i us dels espais públics.

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

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

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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. A. B. G., una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció LLEU, consistent 
en consumir de begudes alcohòliques als espais públics, atès el que disposa l’article 71 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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



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

1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. 1.6.3. AUTORITZACIÓ CARPA CIUDADANOSAUTORITZACIÓ CARPA CIUDADANOSAUTORITZACIÓ CARPA CIUDADANOSAUTORITZACIÓ CARPA CIUDADANOS 

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

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

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 21 de març de 2016 amb registre 
d’entrada 9917/2016, pel Sr. J. M. T. G. en representació de la formació política Ciudadanos 
Partido de la Ciudadania en la que sol·licita autorització per instal·lar una carpa informativa el dia 
23 d’abril de 2016 de les  9:00 fins les 15:00 hores, al carrer Sant Pere cantonada Mossèn Jaume 
Soler.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

1111....----    S’ autoritza la petició deL Sr. J. M. T. G. en representació de la formació política 
Ciudadanos Partido de la Ciudadania, per instal·lar una carpa informativa el dia 23 d’abril de 
2016 de les  9:00 fins les 15:00 hores, al carrer Sant Pere cantonada Mossèn Jaume Soler. 

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

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

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



1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. 1.6.4. EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000047 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 18 de febrer de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 18 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. H M I. R., 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 17 i 19.1.2.7.8.10, perquè va protagonitzar els fets “al carrer Baixador 
número 43. Venda Ambulant no autoritzada. Material intervingut: P0174311: Roba interior Calvin 
Klein 47 unitats, Cartera pell diferents marques 29 unitats, i P0174312 Colònies diferents marques 
24 unitats. Observacions. S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència de 
l’Ajuntament de Calafell, al seu article 19.8, “...el material intervingut, es procedirà a la seva 
destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi 
la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini 
màxim de 15 dies”. A partir del dia d’avui 08/01/2016. ... Que els agents actuants, realitzant 
vigilància a peu per la zona assignada, mercat setmanal de Segur de Calafell, observen a 
l’identificat, Sr. Rashal, realitzant venda ambulant no autoritzada. La persona autoritzada No desitja 
signar, s’informa verbalment.” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 18 de 
febrer de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 
60 el 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 18 de febrer de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 60 de 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 cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 08 de gener de 2016. 



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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 17
i 19 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el
que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. H M Imran Rashal amb NIF
X7822899-R  per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els
articles 17 i 19 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia
de  la sanció de 200,00.-€.

2.... Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut 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% 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....6666....5555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222222200005555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 08/11/2015 hora 16,45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública la Sra  H. M. N.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "al Parking del Blanquet s/n el 08/11/2015 a les 16,45 . 
Dades del Gos:nom Selva, 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- 
Número de l’acta: FIP: 13948/15 
Persona Requerida: H. M. N.
FFFFeeeettttssss    
1. El 08/11/2015, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança Municipal
en matèria de gossos perillosos a la senyora Heura Montero Naranjo (77790204H)
2. Es tracta d’un gos de nom Selva de raça Stafforshire que és una de les races tipificades com a
perillosa i no duu implantat el microxip identificatiu obligatori. El gos porta un collar de diàmetre
gran i s’ha escapat davant dels agents.
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 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 Stafforshire 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 149,11 i 149,11 i 149,11 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 a la SraH. M. N. per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de 
conformitat amb els articles 9, 11 , 14  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....6666....6666....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    AAAAMMMMPPPPLLLLIIIIAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAAMMMMBBBB    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    111XX,,,,    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    FFFFRRRRAAAANNNNCCCCEEEESSSSCCCC    BBBBOOOONNNNJJJJOOOOCCCC      

FFFFeeeettttssss    

1. El 17 de març  de 2016  va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 2016/9432, 
la instància presentada per Mistral G.I , en representació de la comunitat de propietaris parquing 
Mossen Jaume Soler, situat al carrer Francesc Bonjoc en la qual sol·licita ampliació del gual 
número .

2. Segons l’informe emès per l’inspector de Via Publica,  en el que es comprova que el gual número 
2747 , té pintat 3,40 metres d’amplada. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons l’article 27 de l’ordenança de convivència el qual diu; “...1. .- Al davant dels accessos
autoritzats, es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta,
una línia discontínua de 10 cm d'amplària de color groc (segons norma UNE-48.103 referència



B502), a trams iguals de 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a la llicència, a més de 
dues línies perpendiculars a l'anterior, situades en els  extrems, d'un metre de longitud. 

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

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

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

1111....----    Estimar la sol·licitud presentada per Mistral G.I , en representació de la comunitat de propietaris 
parquing Mossen Jaume Soler, situat al carrer Francesc Bonjoc , ampliant el gual  XXXX fins a 5 
metres per la part dreta ( direcció  entrada de vehicles al parquing) davant la porta d’entrada i sortida de 
vehicles del carrer Francesc Bonjoc. 

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

1111....6666....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    444433330000333377771111555500000000777722227777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000727 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 16/04/2015 hora 17:00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr D. S.   amb Document d’Identitat francès 
1407BCN00140 podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de 
l’acta "Que l’agent 187 realitzant servei per la zona assignada, observa com un gos de raça mitjana 
de color negre, lligat i acompanyat del seu responsable com realitza una deposició fecal a la plaça 
alcalde Romeu a la zona del parc infantil. Que el identificat Sr D. S. al veure la presencia policial 
motoritzada fa el intent de recollir-la. Que l’agent torna al lloca i observa com la deposició continua al 
lloc i el Sr S., resta a l’altra banda de la plaça, sense haver recollit la deposició.” 

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

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

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 16/04/2015 i amb número  4917/2015 
Persona Requerida: D. S. (1407BCN00140)    



FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. 16/04/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de
tinença d’animals, contra el senyor D. S. per incompliment de l’article 37. Segons consta 
l’acta es tracte d’un gos de raça de color negre, lligat i acompanyat del seu 
responsable que realitza una deposició fecal a la zona del parc infantil de la plaça Alcalde 
Romeu.
Que el seu propietari identificat com el senyor D. S. al veure a l’agent de policia 
motoritzat fa l’intenció de recollir la defecació. L’agent torna a passat pel la plaça Alcalde 
Romeu i observa que la defecació segueix al mateix lloc.
El Sr. D. S. manifesta que no porta cap bossa per recollir les defecacions del seu gos.

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. Al respecte dels fets descrits, l’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:

Article 37Article 37Article 37Article 37    
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies publiques i, en general a 
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de 
I’eliminació correcta d’aquestes deposicions. Cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els 
agents de l'autoritat municipal, inspectors i Policia Local, poden requerir el propietari o la persona 
que condueixi el gos, perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. En el cas de no ser 
atesos en el seu requeriment, podran imposar la sanció pertinent. 

Article 47Article 47Article 47Article 47    

47.147.147.147.1.     A I'efecte d'aquesta Ordenança, i d'acord amb la legislació vigent, les infraccions es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

47.4.47.4.47.4.47.4. Són infraccions molt greus: 
M. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb

deposicions fecals dels gossos.

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador del senyor  D. S. 
per infracció dels articles 37 i 47.4M 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 , núm. identificatiu 
microxip.



2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 37 i 47.4M de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  47.4  tipificada com a molt greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de fins a 1000,00-€ en virtut de l’article 49.1.

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr D. S.   amb Document d’Identitat francès  per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa 
l’ordenança municipal, de conformitat amb els articles 37 i 47.4M de l'ordenança municipal de 
la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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



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

1111....6666....8888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    444433330000333377771111555500000000777700007777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715000707 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 09/04/2015 hora 16:15 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr C. C. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim St Joan de Deu, 120 el 
09/04/2015 a les 16’15 . Dades del Gos, raça de gos potencialment perillosa Pit bull terrier. 
Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense 
llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal  No 
tenir contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253E. Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar un gos perillós 
sense morrió a la via o en un espai públic. 

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 09/04/2015 núm. FIP 4602/2015 Gespol: 707/15 
Persona Requerida: M. C. C.    

FFFFeeeettttssss    

1. El 09/04/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor  M. C. C. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça Pit bulll 
terrier. Aquesta raça es considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seu 
propietari o conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

cobertura mínima de 150.253€.
- Portar el gos perillós deslligat a la via o espai públic.
- Portar el gos sense morrió a la via o espai públic. 



El gos es trobava per passeig Marítim de Calafell sense lligar i sense morrió. Quan se li va demanar 
la documentació del animal al propietari, aquest manifesta que la té al seu domicili. 

2222.... Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor M. C. C.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

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

SSSSECCIÓ 2ª.ECCIÓ 2ª.ECCIÓ 2ª.ECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS    

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, es consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos : 
 gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis d’agressions a 
persones o altres gossos. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda per l’autoritat competent 
atenent a criteris objectius, ja sigui d’ofici o sigui per haver estat motiu d’una notificació o d’una 
denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat, designat per l’autoritat municipal. 



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

l’annex I del RD 287/2002:

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

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

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

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

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

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

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

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador del senyor M. C. 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, 
núm. identificatiu microxip.



2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera els articles 9,11 i 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.. tipificada com a greu susceptible de ser
sancionada amb l'import de 401,00 €  fins a 2000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1111....6666....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT        NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO        444433330000333377771111555500001111111122224444        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU        AAAA        LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ        DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT        SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 11/06/2015  hora 19’00  per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. I. G. A. podria ser autor i responsable dels fets consistents 
en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Angel Guimera, 20 el 11/06/2015 a les 19’00 . 
Dades del Gos, Nom: Dala 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.  No tenir contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253E.  

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 11/06/2015 número  7507/15 
Persona Requerida: I. G. A.  

FFFFeeeettttssss    

1. 12/06/2015, la Policia Local aixeca acta D20PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor I. G. A. perquè no posseeix la llicència municipal pertinent, ni tenir 
contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253€. Es tracta d’un gos de raça  terrier Sttafordhire  americà,  amb número de 
microxip 981098104128444.

2. El senyor G. presenta com a documentació de l’animal, inscripció al cens,  la cartilla 
sanitària, assegurança de l’animal pòlissa 904-1380239651 amb cobertura de 185.000€ caducada.

3. També presenta llicència de tinença i conducció de gos perillós número 17290, emesa per 
l’Ajuntament del Vendrell DC 1018 de 2 de desembre de 2013, a nom de F. R. . F. D’aquest 
decret és desprèn a l’apartat a) de la resolució, que no es tracta d’una autorització 
transmissible, atès que per a la concessió s’han tingut en compte les característiques personals 
del subjecte autoritzat. 

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. 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.
3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. Al respecte dels fets descrits, l’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14
Art. 14.2Art. 14.2Art. 14.2Art. 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.

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor I. G. A. per 
infracció dels articles 14 i 14.2. “ 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que
vulnera l’articles   gossos potencialment perillosos 14.2 i 14.6, de conformitat amb l’informe de la
tècnica.

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

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

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



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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sr I. G. A. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i l’incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles  14 i 14.2  de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

1111....6666....11110000....    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR        EEEELLLL        NNNNOOOOMMMMBBBBRRRREEEE        DDDDEEEE        PPPPLLLLAAAACCCCEEEESSSS        DDDDEEEE        PPPPÀÀÀÀRRRRQQQQUUUUIIIINNNNGGGG        AAAA        LLLLAAAA        CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTAAAATTTT        DDDDEEEE    
PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEETTTTAAAARRRRIIIISSSS        CCCCOOOODDDDUUUUMMMMAAAARRRR,,,,    AAAAVVVV....    FFFFRRRRAAAANNNNÇÇÇÇAAAA  

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Rectificar el nombre de places de pàrquing a la Comunitat de 
Propietaris Codumar, Av. França 



FetsFetsFetsFets    

1. El 09 de març de 2016 , va entrar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb el número
2016/8507, la instància presentada pel senyor J. L. T. S., en qualitat de Secretari –Administrador 
de la comunitat de propietaris de Codumar de l’av. França amb NIF.H43370246,  
sol·licitant rectificació del nombre de places de pàrquing, ja que tributen per 13 places i només 
tenen accés per 9 places.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons informe de l’inspector del departament de Via Pública, en el que fa constar que els
baixos de l’edifici d’aquesta comunitat té pàrquing per capacitat de 9 vehicles.

2. 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)

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

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

1111....---- Rectificar el nombre de places de pàrquing de la  comunitat de propietaris Codumar de l’av. 
França  de 13 places a 9 places. 

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

1111....6666....11111111....    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOCCCCCCCCAAAANNNN    SSSSAAAANNNNTTTT    JJJJOOOORRRRDDDDIIII 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

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

FFFFeeeettttssss    

1.1.1.1. Vistes les instàncies presentades en aquest Ajuntament el 7 d’ abril de 2016 amb registre
d’entrada 12001/2016 i 12005/2016, per Proccan Asociación Protectora Canina en la que sol·licita
autorització per instal·lar una carpa de 3x3 amb roses i llibres de segona mà el dia 23 d’abril de
2016 de les  10:00 fins les 20:00 hores, al Passeig Marítim al costat del pont de l’estany i un altre
de les mateixes característiques al carrer Sant Pere davant les dependències municipals,
respectivament.

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



3333. Que la Plaça del carrer Sant Pere davant les dependències municipals per aquesta data, està
ocupada per diferents peticions d’altres entitats.

4.4.4.4. Que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

1111....----    S’ autoritza parcialment la petició de Proccan Asociación Protectora Canina en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una carpa de 3x3 amb roses i llibres de segona mà el dia 23 d’abril de 
2016 de les  10:00 fins les 20:00 hores, al Passeig Marítim al costat del pont de l’estany. 

2222....----    Que en cap cas es podrà fer ús de la carpa per fer exhibició, venda o intercanvi  d’animals, ni 
venda de qualsevol altre material,  aquesta acció podria ser motiu de sanció.  

3333....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent i 
l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable en tot moment de mantenir la neteja de l’espai 
ocupat. 

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

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

1111....6666....11112222....    AAAALLLLTTTTAAAA        PPPPLLLLAAAACCCCAAAA        DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL        PPPPEEEERRRR        DDDDEEEETTTTEEEERRRRIIIIOOOORRRRAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    ––––    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    NNNNOOOOUUUU

FFFFeeeettttssss    

1.Vist la instància presentada amb núm. 10971/2016 de RGE per la senyora E. R. F., 
amb .en la que sol·licita 1 nova placa de gual per deteriorament de la placa actual.

2.Al carrer Nou de Calafell, tenen autoritzada la placa de gual amb el núm.    888XXXX 



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.

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....- 1.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent, sol·licitada per 
la senyora E. R. F. amb el núm. 444XXXal c/ Nou a Calafell. Així com donar de baixa la placa núm. X al 
padró de guals, per deteriorament. 

2.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, havent de fer el manteniment de la 
senyalització de conformitat amb el contingut d’aquest decret.  

3.- S'hauran d'abonar les corresponents taxes municipals al departament de Via Publica c/ Sant 
Pere, 29-31 1r de la Platja de Calafell , recollir la nova placa i fer entrega de la deteriorada. 

4.- Es donarà compte d'aquest acord al departament de Rendes i a la part interessada. 

1111....6666....11113333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000000044444444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNOOOO    HHHHAAAAVVVVEEEENNNNTTTT    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAATTTT    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    NNNNIIII    AAAALLLL....LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303716000044 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FFFFeeeettttssss: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 18 de febrer de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 18 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. MD K., 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 17 i 19, perquè va protagonitzar els fets “al carrer Baixador 41-43. 
Venda ambulant d’aliments peribles “alls”. Que el Sr. K. es coneixedor de l’OOMM del municipi 



de Calafell, sobre convivència ciutadana i ús d’espais públics “30 bosses d’alls”. Que els agent 
actuants ... realitzant vigilància a peu per la zona assignada, observen al identificat el Sr. Kadir, 
realitzant venda ambulant d’aliments peribles. La persona interessada no desitja signar l’acta i 
s’informa verbalment.” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 18 de febrer de 
2016. 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 
60 el 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 18 de febrer de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 60 de 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 cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 08 de gener de 2016.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. MD K. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 17
i 19 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 30,00.-€ dins
els límits establerts en l'apartat anterior.

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



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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. MD K. per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17 i 19 de 
l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 
30,00.-€.

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% 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. 



1.6.14. 1.6.14. 1.6.14. 1.6.14. AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ        CUP CUP CUP CUP     SANTSANTSANTSANT    JORDIJORDIJORDIJORDI 

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

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

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 7 d’ abril de 2016 amb registre d’entrada
12079/2016, per Elisenda Casals Fontanillas en representació de Candidatura d’ Unitat Popular
Calafell en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada amb roses i llibres el dia 23 d’abril
de 2016 tot el dia, al Passeig Marítim davant del monument al Pescador.

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

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

1.-    S’ autoritza parcialment la petició per Elisenda Casals Fontanillas en representació de 
Candidatura d’ Unitat Popular Calafell en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada amb 
roses i llibres el dia 23 d’abril de 2016 tot el dia, al carrer Sant Pere davant les dependències 
municipals....    

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

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



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

1.6.15. 1.6.15. 1.6.15. 1.6.15. EXPEDIENT RELATIU A DIFERENTS PETICIONS D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE EXPEDIENT RELATIU A DIFERENTS PETICIONS D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE EXPEDIENT RELATIU A DIFERENTS PETICIONS D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE EXPEDIENT RELATIU A DIFERENTS PETICIONS D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE 
ROSES D'AMPAS, ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I FLORISTERIES, PER AQUEST 2016.ROSES D'AMPAS, ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I FLORISTERIES, PER AQUEST 2016.ROSES D'AMPAS, ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I FLORISTERIES, PER AQUEST 2016.ROSES D'AMPAS, ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I FLORISTERIES, PER AQUEST 2016.       

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

Expedient relatiu a diferents peticions d’autorització per a la venda de roses d’Ampas, Associacions 
del municipi i Floristeries, per aquest 2016.  

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les sol·licituds presentades per l’Ampa Escola Vilamar, Ampa Mn. Cinto, Institut La
Talaia, el Club de Bàsquet Calafell i Associació Performing Arts Calafell, demanant poder
posar una parada de roses per St. Jordi a diferents llocs del municipi, les qual relacionem a
continuació:.

• Ampa escola Vilamar sol·licita poder posar la parada al Pss. Marítim St. Joan de Déu a
l’alçada del monument al Pescador.

• Ampa escola Mn. Cinto sol·licita posar la parada al Pl. Mediterrani cantonada Av.
Catalunya.

• Institut la Talaia sol·licita davant l’entrada a l’institut i davant la llar d’infants el Rasclet,
també a l’Av. Catalunya i al mercat de Segur el dia 22 d’abril, divendres.

• Club de Bàsquet Calafell sol·licita posar parada a la Ctra. Barcelona cantonada amb carrer
Llobregat.

• Associació Permorming Arts Calafell sol·licita posar parada davant el centre Cívic Iris.

• Associación pintores y artistas de Calafell sol·licita 2 parades davant de les dependències
del c/ St. Pere.

2. Vista la petició presentada per la Sra. Àurea Baños Villalobos, en la qual sol·licita
autorització el dia 23 d’abril de 2015 per ubicar una parada de roses al c/ St. Pere a
l’alçada del antic mercat municipal, tenint en compte que aquesta senyora té dues parades
al mercat municipal amb el nom “Flors i Pinsos Iris” per la qual cosa sol·licita aquesta
autorització.

3. Que els autoritzats que realitzen l’activitat seran responsables de mantenir en tot moment
la neteja de l’espai ocupat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

1. Autoritzar les peticions presentades per les Ampes i Associacions del municipi per posar
una parada a diferents llocs del municipi el dia de St. Jordi, les quals estan relacionades a la
part expositiva.

2. Autoritzar la petició presentada per la Sra. Àurea Baños Villalobos, en la qual sol·licita
autorització el dia 23 d’abril de 2016 per ubicar una parada de roses al c/ St. Pere a
l’alçada de l’antic mercat municipal.

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

4. Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un ús comú especial de bens  de domini públic i
l’ Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública,
o canviar la ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats.

5. Es donarà compte d’aquesta resolució a la part interessada i a la Policia Local pel servei de
vigilància.

1.6.16. 1.6.16. 1.6.16. 1.6.16. EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions l’empresa Associació Cultural d’Expressió Corporal, en relació
amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Establiment: escola de ball
Dancing Cunit. Lloc Publicitat: passeig marítim Sant Joan de Déu i altres llocs del municipi. Als llocs
indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada als fanals del carrers anomenats, segons ordenances
municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.”     constitutius d’infracció dels
articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics,
de conformitat amb Junta de Govern Local  el 21 de març de 2016 amb la determinació de la
responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 72,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 29 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 50,40.-€, que el
08 d’abril de 2016  ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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

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



atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i 
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el l’empresa Associació Cultural d’Expressió
Corporal amb CIF G-65904666  atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a
favor del presumpte responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta
Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la
reducció del 30% amb l’import de 50,40.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’empresa Associació
Cultural d’Expressió Corporal, es declara responsable de la infracció.

1111....6666....11117777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    AAAAVVVV....    
MMMMAAAARRRRCCCCAAAA    HHHHIIIISSSSPPPPÀÀÀÀNNNNIIIICCCCAAAA    

FetsFetsFetsFets    

1. El 06 d’abril de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/11875, instància presentada pel senyor L. A. V. en representació del senyor O.l S. 
P. mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de 
la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del garatge situat a l’Av. 
Marca Hispànica gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, a favor del  senyor O. S. P.  situat a l’Av. Marca Hispànica  amb 1 plaça  
d’aparcament, mitjançant la placa de GUAL XXXX , d’acord amb les condicions següents:  

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

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

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

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

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

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

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

1111....6666....11118888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000001111000000004444    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.    4303714001004 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 l’empresa Capamart, en relació amb l’expedient  sancionador
que se li ha incoat pels fets denunciats "als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No
consta permís del departament de la via pública” constitutius d’infracció de els articles 37, 39, 46 i
47 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat amb
Junta de Govern Local el 14 de març de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la
quantia de la sanció de 72,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 10 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 50,40.-€, que el
06 d’abril de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

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

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

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

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’empresa Capamart amb CIF G-55594667 atès
que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable,
pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva
responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de
50,40.-€.

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

1.6.19. 1.6.19. 1.6.19. 1.6.19. EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000559 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

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

Expedient núm. 4303716000559 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  



FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 27 de març de 2016 a les 04.00 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. F. C. A. que aquest podria 
ser autor i responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, segons detall literal: “Que se observa a la persona requerida orinando 
sobre fachada de vivienda plurifamiliar de c/ Montserrat, 35. Observaciones: Orinar en vía 
pública, infracción OOMM de convivencia i uso de los espacios públicos...”

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “64.1. No és permès: ... b) ... realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, ...” tipificada 
com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels article/s 
"109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. F. C. A. domiciliats al carrer Puig Pelós de Cunit (codi postal 
43881), ja que la seva conducta pot constituir una infracció de les previstes a l’article 64.1.b de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, determinant el caràcter 
abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    

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

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

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000559, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 375,00.-€. 

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

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

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

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

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

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

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

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



1.6.20. 1.6.20. 1.6.20. 1.6.20. EXPEDIENT NUMERO 4303714000794 PROPOSTAEXPEDIENT NUMERO 4303714000794 PROPOSTAEXPEDIENT NUMERO 4303714000794 PROPOSTAEXPEDIENT NUMERO 4303714000794 PROPOSTA    RECTIFICACIÓ ACORD PER ERROR RECTIFICACIÓ ACORD PER ERROR RECTIFICACIÓ ACORD PER ERROR RECTIFICACIÓ ACORD PER ERROR 
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL       

1.El 07 de març de 2016 mitjançant Junta de Govern Local, a nom de la Sra. M. C. S. es va 
acordar incoació expedient sancionador 4303714000794.

2.Que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenar en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que disposa l'article 105.2 
de la vigent Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú (LRJPA).

3.Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut del 
decret,  on consta: 
            En l'acta emesa el 23 de maig  de 2014 
Ha de constar: 

 En l'acta emesa el 23 d’abril de 2014 

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

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

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

1.- Rectificar l’error material d'acord amb el que estableix l'art. 105.2 de la LRPJA, sent “En l'acta 
emesa el 23 d’abril de 2014”, segons detall de la part expositiva. 

2.- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al departament de Via Pública. 

1111....6666....22221111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000666611118888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient núm. 4303716000618 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 03 d’abril de 2016 a les 01.30 hores expedient per la qual 
es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. M. C. L. que aquest podria 
ser autor i responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, segons detall literal: “al pàrquing el Blanquet. Consum begudes 
alcohòliques a via pública. Material intervingut: 1 ampolla vodka “Knebep” al 40% 
aproximadament. Incidència: Que el vehicle policial, es troba realitzant tasques de control de 
consum de begudes alcohòliques a via pública, i es localitza ampolla al vehicle, que entrega 
voluntàriament el requerit. La persona interessada signa l’acta”.



2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera
l’article “71.1. Resta prohibit el consum, ... de begudes alcohòliques als espais públics, ...”
tipificada com a lleu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels
article/s "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. J. M. C. . domiciliats al carrer Josep Vicenç Foix . El 
Vendrell (codi postal 43700), ja que la seva conducta pot constituir una infracció de les previstes a 
l’article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, 
determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    



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

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

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000618, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6.22. 1.6.22. 1.6.22. 1.6.22. EXPEDIENT NUMERO 4303714000758 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000758 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000758 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000758 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. 4303714000758 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 el 28 de gener de 2016, en el que se
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 28 de gener de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa MAD 130 SL, 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, 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 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 núm. 60
de 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 núm. 60 de 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 cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 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 l’empresa MAD 130 SL

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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

3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici



de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta.  

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa MAD 130 SL amb NIF
B66134891  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.



1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.71.71.71.7.1. .1. .1. .1. APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA EL DIA 24 D'ABRIL APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA EL DIA 24 D'ABRIL APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA EL DIA 24 D'ABRIL APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA EL DIA 24 D'ABRIL 
DE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELLDE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELLDE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELLDE 2016 AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 

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

Celebració  del Dia Internacional de la Dansa el dia 24 d’abril de 2016, al Port de Segur de Calafell, 
organitzada per l’Ajuntament de Calafell.    

FetsFetsFetsFets    

1. Des de l’any 2004 Calafell celebra el Dia Internacional de la Dansa. Oficialment és el dia 29
d’abril, però a Calafell i, a molts altres municipis, es realitza el diumenge més proper, en aquest
cas, el dia 24 d’abril de les 10h a les 14h.

2. Aquesta activitat implica la col·laboració de nombroses escoles i associacions del municipi. En
l’edició 2016 hi participen les següents: Escola de Dansa Calafell, Almas Rocieras, Associació de
Ball Inquietud, Escola de dansa Estudi de l’Arboç, Escola de dansa Vilarenc Aqua , Escola Soul
Dance, Escola de Ball Paqui Trujillo, Club Gimnàstica Calafell, Escola de Ball Mira qué rico i
Escola de Ball Míriam Buitrago

3. Es preveu l’assistència d’unes 400 persones i les activitat a desenvolupar són coreografies i balls
damunt un escenari, per la qual cosa se sol·liciten 350 cadires i un escenari. També hi haurà
instal·lat un equip de megafonia.

4. L’Ajuntament disposa d’assegurança de Responsabilitat Civil per realitzar aquesta activitat.

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 del Dia Internacional de la Dansa el dia 24 d’abril de 2016, al Port de Segur 
de Calafell entre les 10h i les 14h, activitat organitzada per l’Ajuntament de Calafell, sempre i 
quant els informes tècnics municipals siguin favorables. 

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 del Dia Internacional de la Dansa el dia 24 d’abril de 2016, al Port 
de Segur de Calafell entre les 10h i les 14h, activitat organitzada per l’Ajuntament de Calafell, 
sempre i quant els informes tècnics municipals siguin favorables. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.   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 REFÓS DE LA LLEI MT REFÓS DE LA LLEI MT REFÓS DE LA LLEI MT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM UNICIPAL I DE RÈGIM UNICIPAL I DE RÈGIM UNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA LOCAL DE CATALUNYA LOCAL DE CATALUNYA LOCAL DE CATALUNYA 
EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 ,,,,    LA JUNTA DE GOVERN LLA JUNTA DE GOVERN LLA JUNTA DE GOVERN LLA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITATOCAL, PER UNANIMITATOCAL, PER UNANIMITATOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A , ACORDA INCLOURE A , ACORDA INCLOURE A , ACORDA INCLOURE A 
L’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMB    CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTES: ES: ES: ES:     

3.1.. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 3.1.. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 3.1.. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 3.1.. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ ----    PARTICIPACIÓ CIUTADANAPARTICIPACIÓ CIUTADANAPARTICIPACIÓ CIUTADANAPARTICIPACIÓ CIUTADANA 

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1.     PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L’ACTIVITAPROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L’ACTIVITAPROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L’ACTIVITAPROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L’ACTIVITAT 1ª TROBADA T 1ª TROBADA T 1ª TROBADA T 1ª TROBADA 
ARTESANAL DE SANT JORDIARTESANAL DE SANT JORDIARTESANAL DE SANT JORDIARTESANAL DE SANT JORDI    

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

Proposar a la Junta de Govern Local del dia _d’abril de 2016, la proposta d’autorització de la 
celebració de l’activitat ‘1ª trobada artesanal de Sant Jordi’. 

FetsFetsFetsFets    
1. Una de les finalitats de l’Ajuntament de Calafell és donar suport a les entitats culturals que

organitzin actes d’interès general i que contribueixin a la cohesió social i a la dinamització

del municipi.

2. 2 En data 4 d’abril de 2016 l’Associació Ahesat entra una instancia a l’Ajuntament de

Calafell sol·licitant d’organitzar una festa anomenada ‘1ª trobada artesanal de Sant Jordi’.

3. La celebració es vol portar a terme el dia 23 d’abril de 2016 de les 11 a 13.30h i de les 16 a

les 20h.

4. Es preveu una assistència de 100 persones i les activitats a desenvolupar són balls, música i

tallers infantils, per la qual cosa se sol·liciten 20 taules i 100 cadires i una connexió

elèctrica.

5. S’adjunta a l’expedient els informes dels tècnics dels departaments de Via Pública,

protecció civil i l’assegurança de responsabilitat civil.

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 determini 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. 



Es proposa autoritzar la celebració de l’acte ‘1ª trobada artesanal de Sant Jordi’  organitzat per 
l’Associació Ahestat el dia 23 d’abril entre les 11 i 13.30h i les 16 i 20h. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
de TRANSPARÈNCIA I PARTICIP. - PARTICIPACIÓ CIUTADANA i per unanimitat acorda: 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Autoritzar la celebració de l’acte ‘1ª trobada artesanal de Sant Jordi’ organitzat per 
l’Associació Ahesat el dia 23 d’abril de 2016 entre les 11 - 13.30 i les 16 -20h. 

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

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:13, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




