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A Calafell, en data 25 d'abril de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte 
de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
SR. JOSE MANUEL TEJEDOR GONZALEZ 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
SR. MIGUEL ANGEL PERIN TIENDA 
SRA. MARIA LLUISA LLASTRA FLORES 
SRA. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 
SR. JUAN JOSE GARCIA ALVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.----    APROVACIO ACTESAPROVACIO ACTESAPROVACIO ACTESAPROVACIO ACTES    

1.1. JGL2016/10 ordinari 07/03/2016 
1.2. JGL2016/11 ordinari 14/03/2016 
1.3. JGL2016/12 ordinari 21/03/2016 
1.4. JGL2016/13 ordinari 29/03/2016 
1.5. JGL2016/14 ordinari 04/04/2016 

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

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ, PER UN CORPORACIÓ, PER UN CORPORACIÓ, PER UN CORPORACIÓ, PER UN AGENT DE LA MATEIXA POLICIAAGENT DE LA MATEIXA POLICIAAGENT DE LA MATEIXA POLICIAAGENT DE LA MATEIXA POLICIA       

FetsFetsFetsFets    



1. El 4 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va acordar adscriure temporalment, en comissió de
serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia Local de Calafell, per la realització d’aquestes
tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor Francisco Javier Siles Cano, pel termini d’un any
prorrogable fins a dos anys, per les causes que consten a la relació de fets, amb data d’efectes de
l’18 d’abril 2016, condicionat a l’obtenció del resultat d’apte a la revisió mèdica prèvia.

2. L’11 d’abril de 2016, amb registre general d’entrada núm. 12383, el senyor Francisco Javier Siles
Cano presenta instància comunicant la no acceptació de la plaça en comissió de serveis abans
esmentada.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0148/2016/RH/CG, de data 20 d’abril de
2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

2. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

3. 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.

4. Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
concordant amb els articles 52 i 53 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, que determinen la competència de
l’Alcalde en matèria de personal.

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

6. Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, de 22 de juny de 2015, de delegació 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. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2016, sobre
l’adscripció provisional, en comissió de serveis, a una plaça de caporal, al senyor Francisco Javier
Siles Cano.

2. Traslladar aquest acord a la persona interessada, i donar compte d’aquest acord a l’Inspector en
Cap de la  Policia Local,  al Departament de Seguretat Ciutadana, a la Intervenció i Tresoreria
Municipals, així com a la gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a la Junta de
Personal i a les seccions sindicals,  pel seu coneixement i als efectes escaients.

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT EL PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT EL PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT EL PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA I DONAR PER EXTINGIT EL 
CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UNA TREBALLADORA CONTRACTADA A TEMPS CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UNA TREBALLADORA CONTRACTADA A TEMPS CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UNA TREBALLADORA CONTRACTADA A TEMPS CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UNA TREBALLADORA CONTRACTADA A TEMPS 



PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA 
REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIAREALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIAREALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIAREALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE CIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE CIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE CIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE 
TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE 
COL•LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015. COL•LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015. COL•LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015. COL•LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015.        

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de gener de 2016, per acord de  la Junta de Govern Local, es va resoldre contractar 
mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social,  a la senyora Ma T. C. 
C.,com auxiliar administrativa a temps parcial, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de 
treball de les persones aturades, línea 1, en col·laboració amb les agències de col·locació 
convocatòria 2015.

2. El 18 d’abril de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 13208, la senyora Ma T. C. C., sol·licita la baixa voluntària del seu lloc de treball, amb 
efectes del mateix dia 18 d’abril de 2016.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0147/2016/RH/CG, de data 20 d’abril de 
2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. Article 11 de la Llei 7/2007,de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

4. Article 57 i 69 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, i
devolució d’ingressos indeguts.

5. Articles 15 i 49.1.d) del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 25 de març, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

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

7. 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.

8. 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. Acceptar la baixa voluntària i donar per extingit el contracte de treball d’obra o servei determinat 
d’interès social,  a la senyora Ma T. C. C.,com auxiliar administrativa a temps parcial, a càrrec 
de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per la realització d’accions d’intermediació 
laboral per a la inserció al mercat de treball de les persones aturades, línea 1, en col·laboració 
amb les agències de col·locació convocatòria 2015, amb efectes del dia 18 d’abril de 2016.

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

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. PROPOSTA SOBRE EL CESSAMENT DEL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA INTERINA PROPOSTA SOBRE EL CESSAMENT DEL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA INTERINA PROPOSTA SOBRE EL CESSAMENT DEL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA INTERINA PROPOSTA SOBRE EL CESSAMENT DEL NOMENAMENT COM A FUNCIONÀRIA INTERINA 
PER PER PER PER ACUMULACIÓ DE TASQUES, D’UNA EMPLEADA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA D’AQUESTA ACUMULACIÓ DE TASQUES, D’UNA EMPLEADA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA D’AQUESTA ACUMULACIÓ DE TASQUES, D’UNA EMPLEADA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA D’AQUESTA ACUMULACIÓ DE TASQUES, D’UNA EMPLEADA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de gener de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va nomenar a la senyora M. 
G. M. G., funcionària interina adscrita a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup 
C2 de titulació, per acumulació de tasques, d’acord amb el que s’establia en la relació de fets, per 
un període de 3 mesos, que finalitza el 30 d’abril de 2016.

2. Atès que els motius que van motivar el seu nomenament han estat resolts i, per tant, no es 
considera necessària la seva continuïtat.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0149/2016/RH/CG, de data 20 d’abril de 
2016. 

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

1. Article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic on s’estableix que el cessament
dels funcionaris interins es produeix, a més de per les causes que preveu l’article 63, quan finalitzi
la causa que va donar lloc al seu nomenament.

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

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

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

5. 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.

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



7. Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, de 22 de juny, on 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. Cessar el nomenament com a funcionària interina per acumulació de tasques, de la senyora M. 
G. M. G., amb efectes del 30 d’abril de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al Departament de Serveis Jurídics, 
Contractació i Compres, als departaments de Recursos Humans, i d'Intervenció i Tresoreria 
Municipals, i a la gestoria encarregada de portar els assumptes de personal d'aquesta Ajuntament, 
pel seu coneixement i per tal de realitzar els tràmits precisos, i donar trasllat a la Junta de Personal, i 
a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament. 

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS    ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONALS (RP 29/15)PERSONALS (RP 29/15)PERSONALS (RP 29/15)PERSONALS (RP 29/15)       

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora E. S. G. com 
a conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en el carrer Lluis Companys, a 
l’alçada del número 53, a Segur de Calafell, en data 21 d’agost de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 12 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en 
endavant RGE) 28.897, acompanyant informes mèdics i fotografies dels danys i del presumpte lloc 
dels fets.

3. Mitjançant Decret 2015/895 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i 
reconstrucció d’accidents en data 19 de març de 2015.

5. El dia 4 de setembre de 2015, amb RGS 8.115, es formalitza el tràmit d’audiència. 

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

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:



“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure 
objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la 
jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que 
desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de 
moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem 
per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la 
Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació 
Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei  

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels 
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres 
disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que 
no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que 
la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics o +que, per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del 
servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació 
s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 (RJA 
2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència 
de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va 
produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació 
econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, en 
el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no existir 
una obligació del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència
de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis municipals
de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per deambular
per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del grau de
compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat de la via
fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la víctima
que amb la seva distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm.
425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en el paviment
que resulten perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat
esmentada no impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon
estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23 de març).

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació



de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de 
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que 
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà 
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així 
com el seu estat per la qual cosa  
via adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març). 

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de

Justícia d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa  
establerta a l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit 
de l’article 1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet 
(“semper necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que 
atribueixen la càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui 
dicit non qui negat”). 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora E. S.  G. en data 21 d’agost de 2014.

2. La senyora E. S. G. refereix que va patir danys personals com a conseqüència del mal estat del 
ferm, concretament caminava pel carrer Lluis Companys, a l’alçada del número 53, a Segur de 
Calafell però no aporta cap testimoni ni proves de l’ocurrència del fets al lloc indicat.

3. No consta actuació policial ni noticia als serveis de seguretat per senyalitzar el possible perill del 
lloc descrit com a causant de la caiguda.

4. L’interessada no aporta documentació que justifiqui la quantitat total reclamada.

5. De l’informe tècnic es desprèn: 

• Que el ferm és inestable amb dimensió notable de manera que no és imprevisible, ni sobrevingut i
és visible a cop d’ull.

• L’ anomalia del lloc suposa un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.

6. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

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

8. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 12 d’abril de 2016.



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

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament per la
senyora Engracia Soler Gallart pels danys personals presumptament soferts al municipi de Calafell
en data 12 de març de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova.
• Culpa exclusiva de la víctima.
• Manca de justificació suficient de la quantitat reclamada.

2. Atorgar els recursos procedents.

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONALS (RP 27/15)PERSONALS (RP 27/15)PERSONALS (RP 27/15)PERSONALS (RP 27/15)       

FetsFetsFetsFets    

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora M. A. G. A. 
com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament al Passeig Marítim, a l’alçada del 
número 246 a Segur de Calafell, en data 7 de setembre de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 9 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 28.685, acompanyant informes mèdic i fotografies.

3. En data 31 d’octubre de 2014, amb RGE 34.525, la reclamant nomena representant legal.

4. Mitjançant Decret 2015/861 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

5. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i reconstrucció 
d’accidents, en data 19 de març de 2015.

6. El dia 7 de setembre de 2015, amb RGS 10.211, es formalitza el tràmit d’audiència.

7. En data 22 de setembre de 2015, amb RGE 33.596, la part reclamant presenta escrit d’al·legacions 
comunicant que encara no pot quantificar les seqüeles però sense aportar proves o documents que 
alterin el sentit de la resolució. 

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

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions
aplicables.



2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador universal 
de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure objectiu de 
cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la jurisprudència 
coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que desenvolupa. Sosté 
que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de moderar-se la 
indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem per a apreciar 
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la Llei de Règim 
Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, 
articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de 
març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una 
lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i 
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa 
efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A 
més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 
d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).  

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència de 
l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va produir la 
caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació econòmica. b) 
Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, en el cas de 
concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no existir una obligació 
del particular per suportar-lo”. 

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència de
l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis municipals de
conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per deambular per la
via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del grau de compliment
del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat de la via fos visible (STJ
de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la víctima que amb la seva
distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm. 425/2001, de
29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en el paviment que resulten
perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat esmentada no
impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon estat (STSJ de
Catalunya 226/07, de 23 de març).

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació
de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia



les obres que s’estaven realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva 
deambulació a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de març). 

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper necesitas 
probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la càrrega de la
prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui negat”).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora M. A. G. A. en data 7 de setembre de 
2014, segons refereix per caiguda a la via pública de l’ajuntament de Calafell.

2. La reclamant manifesta que va caure al Passeig Marítim, a l’alçada del número 246 a Segur de 
Calafell, però no aporta cap prova que acrediti l’ocurrència dels fets al lloc indicat.

3. Segons la reclamant, la caiguda es va produir el dia 7 de setembre però a l’informe d’assistència 
sanitària consta que la visita data del dia 8 de setembre. És a dir, 24 hores desprès de la caiguda.

4. De l’informe tècnic es desprèn que:
• El ferm no es presenta inestable i no presenta anomalies significatives o d’entitat.
• L’anomalia del lloc suposa un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.
• L’anomalia no és suficient per provocar caigudes.
• No consta cap noticia dels fets en els registres dels serveis de seguretat.

5. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció 
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

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

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 12 d’abril de 2016.

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

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



1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de Calafell 
per la senyora A. G. A. com a de caiguda a la via pública, concretament al Passeig Marítim, a 
l’alçada del número 246 a Segur de Calafell, en data 7 de setembre de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Incongruència entre la data de la caiguda i la data d’assistència mèdica.
• Manca de jusitificació de la quantitat reclamada

2. Atorgar els recursos procedents. 

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

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
69/201669/201669/201669/2016       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 69/2016 

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.  69/2016 instat per Allianza, Compañía de Seguros y Reaeguros, SA, contra la 
resolució desestimatòria de data 7 de gener de 2016 en relació al Recurs de reposició 
interposat contra la Resolució de l’Ajuntament de data 18 d’agost 2015 referent a la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposat pel sr. P. T. I. i germans, per l’accident 

mortal sofert per la senyora Iglesias el 28 de setembre de 2012, quan creuava la via del tren.

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 Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    

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. 69/2016 interposat per Allianza, Compañía de Seguros y

Reaeguros, SA,  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. 69/2016, 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.

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. ACORD ACORD ACORD ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL RECURS ORDINARI 
131/2015131/2015131/2015131/2015       

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

Nomenament advocat i procurador en el Recurs Ordinari 131/2015 

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 Recurs Ordinari

núm. 131/2015, instat per Alcázar Cillán, SCP, contra la resolució de Junta de Govern Local el

20 de gener de 2015 on desestimen el recurs de reposició interposat per Alcázar Cillán, SCP

contra l’Acord adoptat per a la JGL de Calafell de 28 d’octubre de 2014.

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

procedir al nomenament d’un advocat i un procurador que defensi els interessos de la

Corporació.

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:

• Recurs Ordinari 131/2015 interposat per Alcázar Cillán, SCP,  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 Recurs



Ordinari  núm. 131/2015, 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.

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR EL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT 
PERPERPERPER        NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI NO HAVER  PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI 
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT 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. 

2.5.2.5.2.5.2.5. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ––––    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

2222....5555....1111....PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    
LLLLIIIITTTTUUUUÀÀÀÀNNNNIIIIAAAA,,,        DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111166660000////11113333       

FFFFeeeettttssss    

Per Decret núm. 2013/5700, de data 18 de desembre de 2013, de l’Àrea d’Obres públiques 
Manteniment i Medi Ambient es va ordenar al Sr. M. Mu. C., la realització de les actuacions de 
neteja del solar, retirada de la runa, restes d’obra i deixar l’obra en condicions correctes de la finca 
situada a l’av. Lituània de Segur de Calafell. 

En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es 
dicta en aquesta resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3000 €. 

L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 30 de març de 2016, que s’adjunta com annex 1 a 
aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

En data 19 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que s’adjunta com annex 
2, pel que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la finca, 
ascendeix a la quantitat de 2.456,30.- euros IVA inclós. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada no 
executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària sense 
perjudici de la imposició de multes coercitives. 



Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, amb el 
rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, el 
procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

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.- Iniciar el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada municipal 
omitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la neteja de la finca, 

retirada de la runa, restes de l’obra i deixar l’obra en condicions correctes de la finca situada a l’av. 
Lituània de Segur de Calafell, sent les despeses a càrrec del Sr. M. M. C.  

2.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions esmentats, 
a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 2.456,30.- euros IVA inclós, 
d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 19 d’abril de 2016, adjunt 
aquesta resolució com annex 2. 

3.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant-li un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot 
allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

2222....5555....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    MMMMEEEESSSSUUUURRRREEEESSSS    CCCCAAAAUUUUTTTTEEEELLLLAAAARRRRSSSS    IIII    AAAADDDDVVVVEEEERRRRTTTTIIIIMMMMEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
FFFFOOOORRRRÇÇÇÇOOOOSSSSAAAA    AAAA    LLLLAAAA    MMMMAAAANNNNCCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTAAAATTTT    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    MMMMEEEERRRRCCCCAAAATTTT    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    1111////11116666))))  

FFFFeeeettttssss    

Per acord de la Junta de Govern Local (JGL), en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 14 de gener 
de 2016, es va iniciar expedient d’ordre d’execució contra la Mancomunitat de Propietaris de l’Edifici 
Mercat, situat a la Ctra. de Barcelona i el carrer Baixador de Segur de Calafell per l’incompliment 
de les condicions de seguretat, salubritat i ornament de les façanes de l’edifici i va ordenar 
l’adopció immediata de les mesures cautelars següents: 

a) Sanejament i retirada de les parts de les façanes que presentin manca d’adherència. 

b) Tancament i precinte de la porta d’accés en planta semisoterrani a l’antic mercat, en façana 
est, que en aquests moments permet l’accés a l’edifici de persones al·liïnes. 

L’inspector d’obres municipal, el 1 d’abril de 2016, ha emès informe del que es desprèn que la 
mancomunitat ha dut a terme parcialment les mesures cautelars ordenades ja que únicament s’han fet 
a la façana principal de l’edifici. 

L’arquitecte tècnic del Departament d´Urbanisme, el 18 d’abril de 2016, ha emès informe pel que 
proposa d’ordenar, de nou, a la Mancomunitat de Propietaris l’adopció de forma immediata les 
mesures cautelars esmentades al paràgraf primer per tal de garantir la seguretat de la finca. Fixa 
l’estimació econòmica dels treballs de les mesures cautelars en 1.600.- euros.    



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

L’Article 95 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, disposa que:  

Execució forçosa 

Les administracions públiques, per mitjà dels seus òrgans competents en cada cas, poden 
procedir, amb l’advertència prèvia, a l’execució forçosa dels actes administratius, llevat dels 
supòsits en què se suspengui l’execució d’acord amb la llei, o quan la Constitució o la llei 
exigeixin la intervenció dels tribunals. 

L’Article 96 de l’esmentada Llei 30/1992, disposa que: 

Mitjans d’execució forçosa 

1. L’execució forçosa, l’han d’efectuar les administracions públiques, respectant sempre el 
principi de proporcionalitat, pels mitjans següents: 

a) Constrenyiment sobre el patrimoni. 
b) Execució subsidiària. 
c) Multa coercitiva. 
d) Compulsió sobre les persones. 

2. Si són diversos els mitjans d’execució admissibles, s’ha d’elegir el menys restrictiu de la 
llibertat individual. 

3. Si cal entrar en el domicili de la persona afectada, les administracions públiques n’han 
d’obtenir el consentiment o, si hi manca, l’autorització judicial pertinent. 

L’article 98 de l’esmentada Llei 30/1992, disposa que: 

Execució subsidiària 

1. És procedent l’execució subsidiària quan es tracta d’actes que, pel fet de no ser 
personalíssims, poden ser realitzats per algú diferent de la persona obligada. 

2. En aquest cas, les administracions públiques han de realitzar l’acte, elles mateixes o per 
mitjà de les persones que determinin, a costa de la persona obligada. 

3. L’import de les despeses, danys i perjudicis s’ha d’exigir d’acord amb el que disposa l’article 
anterior. 

4. Aquest import pot liquidar-se provisionalment i realitzar-se abans de l’execució, amb vista a 
la liquidació definitiva. 

L’article 99 de l’esmentada Llei 30/1992, disposa que: 

Multa coercitiva 



1. Quan ho autoritzin les lleis, i en la forma i en la quantia que aquestes determinin, les 
administracions públiques, per a executar determinats actes, poden imposar multes coercitives, 
reiterades per lapses de temps que siguin suficients per a complir el que ha estat ordenat, en 
els supòsits següents: 

a) Actes personalíssims en què no és procedent la compulsió directa sobre la persona 
obligada. 
b) Actes en què, tot i ser procedent la compulsió, l’Administració no l’estima convenient. 
c) Actes l’execució dels quals la persona obligada pot encarregar a una altra persona. 

2. La multa coercitiva és independent de les sancions que es puguin imposar amb aquest 
caràcter i hi és compatible. 

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    aaaallllssss    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaarrrriiiissss    ddddeeee    llllaaaa    MMMMaaaannnnccccoooommmmuuuunnnniiiittttaaaatttt    ddddeeee    llll’’’’EEEEddddiiiiffffiiiicccciiii    MMMMeeeerrrrccccaaaatttt,,,,    ssssiiiittttuuuuaaaatttt    aaaa    llllaaaa    CCCCttttrrrraaaa....    ddddeeee    BBBBaaaarrrrcccceeeelllloooonnnnaaaa,,,    i iii    eeeellll    

ccccaaaarrrrrrrreeeerrrr    BBBBaaaaiiiixxxxaaaaddddoooorrrr,,,,    111 ddddeeee    SSSSeeeegggguuuurrrr    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    llll’’’’eeeexxxxeeeeccccuuuucccciiiióóóó    de forma immediata    ddddeeee    lllleeeessss    

mmmmeeeessssuuuurrrreeeessss    ccccaaaauuuutttteeeellllaaaarrrrssss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss::::    

a) Sanejament i retirada les parts que presentin manca d’adherència en totes les façanes de
l’edifici.

b) Tancament i precinte de la porta d’accés en planta semisoterrani a l’antic mercat, en façana
est, que en aquests moments permet l’accés a l’edifici de persones al·liïnes.

2.2.2.2.----    AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que si es constata l’incompliment de les mesures cautelars ordenades en el paràgraf 
anterior l’Ajuntament de Calafell procedirà a l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes 
coercitives o l’execució subsidiària a càrrec de les persones interessades, d’acord amb els articles 95 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

3333.- NotificarNotificarNotificarNotificar aquesta resolució als interessats. 

4444.- AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la interessada 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. 

2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES 1 i ÚNICA REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES 1 i ÚNICA REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES 1 i ÚNICA REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES 1 i ÚNICA REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUSTRANSFERÈNCIA DE RESIDUSTRANSFERÈNCIA DE RESIDUSTRANSFERÈNCIA DE RESIDUS       

FetsFetsFetsFets    

Vista la certificació núm. 1 i única i la corresponent factura relativa al projecte de reforma del 
Centre Comarcal de Transferència de Residus, situat a la parcel·la 119 del polígon 3 del cadastre de 



rústega de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària EXCAVACIONES CARBONELL S.A., per 
un import de 266.684€ 

Atès que la mateixa ha estat conformada per l’arquitecte municipal Xavier Canyellas Vidal. 

Vist l'informe núm. 1136/15-PD 2331, emès pel Departament d'Intervenció que consta l'expedient 
de licitació dels treballs 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....---- Aprovar la certificació núm. 1 única i la corresponent factura relativa al projecte de 
reforma del Centre Comarcal de Transferència de Residus, situat a la parcel·la 119 del polígon 3 del 
cadastre de rústega de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària EXCAVACIONES 
CARBONELL S.A., per un import de 266.684€ 

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....---- Aprovar la certificació núm. 1 única i la corresponent factura relativa al projecte de 
reforma del Centre Comarcal de Transferència de Residus, situat a la parcel·la 119 del polígon 3 del 
cadastre de rústega de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària EXCAVACIONES 
CARBONELL S.A., per un import de 266.684€ 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN....---- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció 

2222....5555....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    
CCCC.... EEEENNNNRRRRIIIICCCC    MMMMOOOORRRREEEERRRRAAAA,,,  DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    MMMMAAAASSSS    RRRROOOOMMMMEEEEUUUU    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 30 de desembre de 2015, es va resoldre ordenar al 
Sr. F. G. N. i la Sra. M. J. M. M., en la seva condició de propietaris, l’enderroc de les obres, 
manifestament no legalitzables, executades en la finca situada al c. Enric Morera de la Urb. Mas 
Romeu de Calafell, consistents en: 

o “Construcció d’una estructura en planta baixa de superfície construïda aproximada de 8,5x5,50
m (46,75 m2), d’alçada 3,5 m, amb fonaments, pilars i jàsseres de formigó armat, forjat
horitzontal de biguetes prefabricades de formigó i revoltons decoratius ceràmics.  La construcció
s’està realitzant just per sobre d’una antiga caseta d’obra existent a la parcel·la, fent d’envol
vent la nova construcció respecte la construcció preexistent.  La construcció es troba adossada
pel costat esquerra al límit de propietat de la finca veïna, ocupant la zona lliure d’edificació
respecte els llindars, i segons les comprovacions realitzades es possible que envaeixi parcialment
la finca veïna. Així mateix s’està construint una caseta en planta baixa de parets d’obra i blocs
de formigó, amb pilars de formigó armat i sostre de biguetes prefabricades i formigó armat, de
7,5x3,0 m (22,50 m2), i alçada 2,0 m, adossada pel costat dret a la finca veïna i pel davant al
carrer.  També s’està fent la tanca de la parcel·la respecte a carrer, amb paret de blocs de



formigó, en una longitud de 8,0 m i una alçada 1,80 m, amb dues portalades d’entrada de 
pilars de formigó armat i llindes de formigó i totxo ceràmic.” 

Segons consta a l’expedient administratiu, l’esmentat acord, de 30 de desembre 2015, va ser notificat 
als interessats, per correu certificat, el dia 19 de gener de 2016. 

En data 18 d’abril de 2016, l’Inspector d’Obres Municipal ha emès l’informe del que es desprèn que els 
propietaris han executa parcialment l’enderroc ordenat manifestant que:  

“Es comprova que s’ha enderrocat la part de la tanca d’obra de la façana principal per sobre 
del metre permès, ara bé, no s’ha modificat la resta de construccions reflexades a l’acord de 
Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2015 de l’expedient núm. RL 07/15.” 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb el que disposa l’article 119 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), 
si les obres o les actuacions són manifestament il·legals o si el títol administratiu habilitant es denega 
perquè al seu atorgament seria contrari a les prescripcions de l’ordenament urbanístic l’òrgan 
competent mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d’ordenar a la interessada, al seu 
càrrec, l’adopció de les mesures de restauració de la legalitat i ordre jurídic vulnerat, previstes a l’article 
120 del RPLU, en el termini d’un (1) mes, entre d’altres d’escaients, l’enderroc de les obres i la 
d’impedir definitivament el usos a que podia donar lloc. 

D’acord amb l’article 125.1 del RPLU, les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en 
els procediments corresponents són executives des de que es dicten. 

D’acord amb l’article 125.2 i 126 del RPLU, dintre del mes següent al finiment del termini d’execució 
voluntària establert en una ordre de restauració sense que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan 
competent ha de decidir si, ateses les circumstàncies concurrents, estableix un nou termini per a 
l’execució voluntària i íntegra de l’ordre dictada o escau la seva execució forçosa pels mitjans 
d’execució subsidiària o multa coercitiva. 

D’acord amb l’article 123 RLU, en qualsevol moment anterior a l’execució forçosa d’una mesura de 
restauració adoptada o que es pugui adoptar, la persona obligada pot instar-ne l’execució voluntària 
mitjançant la presentació d’un programa de restauració en el qual s’ha de fixar justificadament el 
terminin necessari i suficient per executar-la i haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 

Vist el Decret núm. 2666/2015 de 22 de juliol de 2015 d’atribucions a la Junta de Govern Local.    

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

1111.- Ordenar al Sr. F. G. N. i a la Sra. M. J. M. M., com a propietaris, l’enderroc de la totalitat 
de les obres, manifestament no legalitzables, descrites a l’apartat primer de la present resolució – 
exceptuant la part de la tanca de la façana principal ja enderrocada - en la finca situada al c. Enric 
Morera de la Urbanització Mas Romeu.  

La persones obligades disposen d’un nou termini d’un mes, des de la notificació d’aquesta resolució, 
per executar voluntàriament les mesures ordenades. 



2222....----    Advertir a les persones obligades que, transcorregut el termini d’un mes per executar 
voluntàriament l’enderroc ordenat sense haver procedit, l’òrgan competent procedirà a l’execució 
forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives per una quantia 300 a 3.000 euros o l’execució 
subsidiària a càrrec de la/les persona/es interessada/es; en el benentès que, d’acord amb els articles 
123 i 124 del RPLU, si el termini d’un mes es considera insuficient per a complir el requeriment de 
restauració, podrà presentar un programa de restauració voluntària en el qual fixi justificadament el 
termini necessari i suficient per executar-les que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 

3333....----    Manifestar a l’interessat que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 i 117 
LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i de l’article 25 LJCA, davant del 
jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà 
de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti 
resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos següents, d’acord amb l’article 46 LJCA. 

4444....----    Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

2222....5555....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    IIII    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    
DDDDEEEELLLL    CCCC....    FFFFIIIINNNNLLLLÀÀÀÀNNNNDDDDIIIIAAAA,,,  DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111100009999////11114444       

FFFFeeeettttssss    

Per Decret Núm. 2014/5958, de 26 de novembre de 2014, es va resoldre ordenar als Srs. J. G. 
S. i Mª C. R. P., en la seva condició de propietaris, la neteja de la finca situada al c. Finlàndia de 
Segur de Calafell, en el termini de 20 dies, des de la notificació de l’esmentat decret, per 
incompliment de 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. 

En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es 
dicta en aquesta resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3000 €. 

L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 10 de desembre de 2015, que s’adjunta com 
annex 1 a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

En data 18 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que s’adjunta com annex 
2, pel que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la finca, 
ascendeix a la quantitat de 640,10.- euros IVA inclós. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada no 
executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària sense 
perjudici de la imposició de multes coercitives. 

Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, amb el 
rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, el 
procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

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 el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada municipal 
o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la neteja de la finca, 
situada al c. Finlàndia de Segur de Calafell, sent les despeses a càrrec de dels Srs. J. G. S. i Mª C. R. 
P. 

2222.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la 
neteja de la finca, a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 640,10.- euros 
IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 18 d’abril de 2016, 
adjunt aquesta resolució com annex 2. 

3333.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant-li un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, al·legui tot 
allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA VI FIRA DEL TERRÒS ELAPROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA VI FIRA DEL TERRÒS ELAPROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA VI FIRA DEL TERRÒS ELAPROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA VI FIRA DEL TERRÒS ELS DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016, S DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016, S DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016, S DIES 7 I 8 DE MAIG DE 2016, 
AL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELLAL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELLAL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELLAL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

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

Celebració de la VI Fira del Terròs els dies 7 i 8 de maig de 2016, al nucli antic de Calafell, organitzada 
per l’Ajuntament de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Des de l’any 2011 l’Ajuntament de Calafell organitza la Fira del Terròs. Enguany se celebra la
sisena edició.



2. La Fira del Terròs es realitzarà els dies 7 i 8 de maig de 2016 i l’horari de la fira serà de 10.30h a
14.30 i de 17h a les 22h. Les tavernes podran allargar l’horari d’obertura fins a les 2h.

3. La Fira del Terròs escenifica la vida quotidiana del món a pagès, d’una comunitat rural de
començaments del segle XX. Els productes a vendre estan relacionats amb el treball agrícola. Hi
haurà animals de granja, exhibicions d’oficis, cercaviles amb música, teatre de carrer, balls
tradicionals i tallers participatius.

4. Per a la realització d’aquesta fira s’ha contractat a l’empresa M21 Eventos, la qual aportarà
espectacles de teatre, de música, tallers, oficis i parades. També proporciona la vigilància nocturna
de les nits dels dies 6 i 7 de maig.

5. Hi haurà a la vora de 70 parades i l’ambientació de les parades i dels paradistes anirà d’acord amb
la temàtica de la fira.

6. En quan a decoració de l’espai firal, hi haurà roba estesa, mocadors de fer farcells o herbes penjats
al carrers.

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

8. L’Ajuntament de Calafell es fa càrrec de proporcionar el subministrament elèctric a les parades,
exceptuant les tavernes que portaran el seu propi generador.

9. Es preveu l’assistència d’unes 2.934 persones i les activitats a desenvolupar són representacions
teatrals, danses, música. També hi haurà instal·lat un equip de megafonia fix a la plaça de
Catalunya.

10. 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 de la VI Fira del Terròs els dies 7 i 8 de maig de 2016, al nucli històric de 
Calafell entre les 11h i les 2h, activitat organitzada per l’Ajuntament de Calafell, sempre i quan 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 de la VI Fira del Terròs de Calafell que se celebrarà els dies 7 i 8 de 
maig de 2016 al nucli antic de Calafell, concretament a la plaça de Catalunya, plaça de Mariano soler i 
als carrers principal, marquès de Samà i Jesús, l’horari de la fira serà de 10.30h a 14.30 i de 17h a les 
22h. Les tavernes podran allargar l’horari d’obertura fins a les 2h., activitat organitzada per 
l’Ajuntament de Calafell, sempre i quan els informes tècnics municipals siguin favorables. 

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

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

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000120 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000120 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000120 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000120 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. J. V. G., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, 
tipificada a l’article 74.1.a, perquè va protagonitzar els fets “avda. Sant Joan de Déu núm. Insultar 
als agents actuants amb paraules textuals tal com: “Hijos de puta, eres un cabron y me cago en tu 
puta madre”. El identificat es autor d’un delicte lleu de danys reflexat en el atestat ... Es parer dels 
agents que el motiu pel que el identificat els insulta es perquè ha  estat vist in situ com punxava 
un pneumàtic d’una furgoneta i a més a mes se li han intervingut dos navalles que portava 
que se han adjuntat al atesta ....” 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, 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 s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article
Artículo 59.    Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará
al expediente.”

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



possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin 
assenyalar o aportar els propis denunciats. 
6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 10 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. Javier Vizuete Gutierrez.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. J. V. G. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74 de l'ordenança municipal 
amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 500,00.-€.



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

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

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

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

2222....7777....2222....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    AAAALLLLEEEEMMMMAAAANNNNYYYYAAAA,,, 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    AAAALLLLEEEEMMMMAAAANNNNYYYYAAAA,,,  

FFFFeeeettttssss    

1. El 31 de març  va entrar en el registre d’aquest Ajuntament amb el número 2016/10894 la instància 
presentada per M. F. L., mitjançant la qual  sol·licita llicència municipal per a la senyalització d'un 
ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll davant del  GUAL PERMANENT amb placa número xxxx a l'entrada i sortida de vehicles 
de la porta del  garatge  situat  al carrer Alemanya.

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

3. Vist l’informe del resposable del departament de mobilitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

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

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

1111....----    Concedir la llicència municipal de ccccoooonnnnttttrrrraaaa    gggguuuuaaaallll de la placa núm. xxxx al senyor M. F. Ló. al 
garatge de la seva vivienda situat davant el carrer Alemanya.    

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

2222....7777....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000555566661111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    
DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient núm. 4303716000561 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució d’expedient 

sancionador  

FFFFeeeettttssss    

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. M. M. T. 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: “Persona orinando en la vía pública en fachada del número 35 de 
c/ Montserrat. Orinar en espacio público. Art. 48 OOMM uso espacios públicos.”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “48. 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de preservar nets els espais 
públics, d'acord amb el que disposa aquest capítol i les disposicions complementàries que pugui dictar 
l'Ajuntament en l'exercici de les seves facultats. i 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. M. M. T., domiciliats al carrer Pere Romeu número  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. 4303716000561, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 375,00.-€. 



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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. PROPOSTA DESESTIMAR PROPOSTA DESESTIMAR PROPOSTA DESESTIMAR PROPOSTA DESESTIMAR PARADA IOGURTPARADA IOGURTPARADA IOGURTPARADA IOGURT 

Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:Identificació de l’expedient:    

Expedient relatiu a petició  per instal·lar un punt de venda mòbil a la via pública a Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada pel Sr. S. B. P., en aquest Ajuntament amb registre d’entrada 
9678/2016 , en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada mòbil per venda de iogurt a 
la zona de Mas Mel i al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell.

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

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

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



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

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

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

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

1111....----    Desestimar la sol·licitud del S. B. P. per instal·lar una parada mòbil per venda de iogurt a la zona 
de Mas Mel i al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell, pels motius més amunt exposats. 

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

2222....7777....5555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333366660000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNOOOO    HHHHAAAAVVVVEEEENNNNTTTT    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAATTTT    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    NNNNIIII    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303716000360 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 21 de març 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  21 de març de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a l’Hotel Salome S.L., en qualitat de presumpte responsable, la
comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics,
tipificada als  articles 13 i 34, perquè va protagonitzar els fets “carrer Monturiol, 19. Local comercial:
Hotel Salome. Infracció a: Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics. Altres: per no
complir les exigències de l’autorització d’ocupació. Especificació dels fets presumiblement infringits: No
complint les exigències de senyalització exposadors a l’informe de mobilitat atorgat per la llicencia
d’ocupació amb núm. D’expedient 160000098. Material intervingut: Cap. Observacions: El requerit
informa que és compromet a col·locar la senyalització adient i exposada al permís. També informa que
ahir a les 18.00 hores van deixar una tanca tallant el carrer. Que a les 08.50 hores els senyals ja estan
col·locades. Incidència: No tenir col·locat els senyals de carrer tallat i de perill indefinit que exposa
l’informe de mobilitat. Els agents observen que al lloc havia una tanca groga d’obres que havia estat
desplaçada.” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 21 de març de 2016.



3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del termini
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i,
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs
el  21 de març de 2016.

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

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 26 de febrer de 2016.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’Hotel Salome S.L.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 13 i
34 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 72,00.-€ 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’Hotel Salome S.L. amb NIF
B43665728 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles
13 i 34 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la
sanció de 72,00.-€.

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

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

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

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

2.7.6. 2.7.6. 2.7.6. 2.7.6. EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO EXPEDIENT NUMERO 4303716000714 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA 4303716000714 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA 4303716000714 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA 4303716000714 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORDE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORDE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORDE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

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

Expedient núm. 4303716000714 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució d’expedient 
sancionador  

FetsFetsFetsFets    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 17 d’abril de 2016 a les 01.10 hores expedient per la qual es
dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. Julian Mauricio Rojas Salazar amb NIE
X7338110-Y 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 passeig marítim Sant Joan de



Déu 97. Infracció a: Ordenança general de Convivència Ciutadana i ús dels Espais Públics de Calafell 
art. 71.1. Especificació dels fets presumiblement infringits: Consum de begudes alcohòliques a la via 
públiques. Material intervingut: Una ampolla Vodka Kmebep (sencera). 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 d’avui 17/04/2016. ... Incidència: 
Que s’observa a la persona denunciada consumin begudes alcohòliques a la via pública. Que l’ampolla 
intervinguda es informat de que disposa de 15 dies per recollir-la. Que és informat de que no es obre 
còpia per motius del servei quedant a la seva disposició a dependències policials de la Policia Local de 
Calafell.”. 

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. R. S., domiciliats al carrer de la Pedrera  de Segur de 
Calafell, 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. 4303716000714, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€.. 

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

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

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

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

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

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

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

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



2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000450 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 10 de març de 2016 hora 16.00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr. J. A. C. G. podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l'acta “al passeig marítim Sant Joan de Déu 4. Deslluïment de bens 
immobles. Pintar una estàtua metàl·lica amb pintura groga. Manifesta que és un artista i la pintat 
intenta netejar-la però no ho aconsegueix. La persona interessa no desitja signar l’acta. S’adjunta 
reportatge fotogràfic a l’expedient.”

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

3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 65 tindrà la consideració com a greu 
susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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

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

2. S’incompleix l’article    ““““65    (Danys al béns situats en espais públics) 1. No és permès: .. c) Pintar
dibuixos, missatges, signatures, escrits, rascades, gravats o simplement embrutar mitjançant pintures,
esprais o altres mitjans les façanes, parets, instal·lacions, edificis i mobiliari urbà, llevat d'autorització
municipal i/o del titular del bé afectat per a realitzar pintures murals de caràcter artístic. ...” de
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. J. A. C. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 65 de



l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la 
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció. 

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

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

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

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

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

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

2.7.8. 2.7.8. 2.7.8. 2.7.8. EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000305 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL....LEGACIONSLEGACIONSLEGACIONSLEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000305 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 29 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  29 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. R. S. Ll. com responsable solidari de R. S. C., en qualitat de 
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, tipificada a l’article 65.1.c, perquè va protagonitzar els fets 
“Zona boscosa adjacent al c/ Jaume Pallarès. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: Realitzar pintades tipus grafitis a la via pública. Material intervingut: 4 sprays de 
pintura: 1 de color negre, altre de color verd, altre blanc i l’última de color gris. 
Observacions: Que al ser menor el denunciat els agents realitzen entrega pel menor a la seva mare 
mitjançant A35PL. Que el realitzar intervingut (4 pots de Spray) es fa entrega la mare del denunciat. 
Incidència: realitzant patrullatge a peu en prevenció de la comissió de delictes i el consum de 
substancies a les mediacions del institut Camí de Mar de Calafell, la patrulla observa al denunciat 
realitzant una pintada tipus grafiti a la fachada posterior d’una casa” que es transcriuen en Junta de 
Govern Local d'incoació el 29 de febrer de 2016. 



3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 83 el 
06 d’abril 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  29 de febrer de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 83 de 6 d’abril 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 16 de febrer 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. R. S. Ll. com responsable 
solidari de R. S. C. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 65 i per
tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que disposa
l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de



novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria als 
ens locals. 

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. R. S. Ll. com responsable 
solidari de R. S. C. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb 
l’article 65 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la 
sanció de 500,00.-€.

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

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

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

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

2.7.9. 2.7.9. 2.7.9. 2.7.9. DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 807, 818, 870, 896 i 930DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 807, 818, 870, 896 i 930DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 807, 818, 870, 896 i 930DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 807, 818, 870, 896 i 930 

Que de conformitat amb les delegacions a la junta de Govern Local  punt 2 que diu: "Les atribucions 
que han estat delegades han d'exercir-se en els termes i dins els límits previstos en la normativa de 
regim local, en el Reglament Orgànic municipal, i en el paràgraf següent. No obstant això, les 
atribucions delegades a la Junta de Govern Local podran ser assumides per l'Alcalde, davant supòsits 



d’urgència que ho facin convenient, donant-se compte posteriorment a dota junta de Govern, a 
efectes de ratificació". 

Que s' han dictat la resolucions des de la data del Decret de Delegacions sent les següents:    

1. “DECRET 807 de data 23/03/20161. “DECRET 807 de data 23/03/20161. “DECRET 807 de data 23/03/20161. “DECRET 807 de data 23/03/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una taula informativa al carrer Sant Pere  de 
Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’instancia presentada en aquest Ajuntament amb registre d’entrada 8642/2016, per la Sra. 
N. O. J. en representació de l’Assemblea Nacional de Catalunya en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una taula informativa els dies 24, 25, 26 i 27 de març de les 11:00 hores fins 
les 14:00 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 i per tant no s’autoritza la venda de 
cap article . 

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

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. 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).

PPPPeeeerrrr    ttttaaaannnntttt,,,,    rrrreeeessssoooollllcccc::::::::    

1111....---- S’autoritza la petició de Sra. N. O. J. en representació de l’Assemblea Nacional de Catalunya 
en la que sol·licita autorització per instal·lar una taula informativa els dies 24, 25, 26 i 27 de març de 
les 11:00 hores fins les 14:00 hores al carrer Sant Pere cantonada Mossèn Jaume Soler. 
2222....----    Que l’autorització és per instal·lar una taula informativa, en cap moment es podrà fer venda de cap 
tipus d’article. 

3333....---- 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. 

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

2222.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    888811118888    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    22223333////00003333////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització per substituir provisionalment el vehicle taxi de Calafell. 



FetsFetsFetsFets    

Vist l'escrit presentat  pel Sr. J. A. A. P. , domicilia El Vendrell, de data 22 de març de 2016, R.G.E. 
núm. 9999, en el qual manifesta que,  essent titular de la llicència núm. 2  d'Auto-turisme,  a Calafell,  
que presta el servei amb vehicle marca Peugeot 407, Matrícula xxxx-DZW, aquest està avariat des de 
el dia 20 de març de 2016, motiu pel que sol·licita autorització municipal per fer ús com a taxi 
amb el seu vehicle particular, de Marca Renault, model Megane Scenic; Matrícula xxxx-FXK,  
aportant la còpia del permís de circulació, fitxa tècnica del vehicle, rebut assegurança vigent i 
comprovant del taller de l’avaria del taxi, que s’adjunten a l’expedient. 

Que efectivament el Sr J. A. A. P.,  figura inscrit a Llibre de Registre de vehicles d'aquest 
Ajuntament com a titular de la Llicència Local núm. 2 de la classe "B-AUTOTURISME",  amb el vehicle 
abans esmentat. 

Vist l'art. 25 punt 7 del Reglament de Servei de Taxis del Municipi de Calafell, que diu: "El titular de la 
llicència, en cas d’avaria o inutilització del vehicle, podrà disposar d’un vehicle autoritzat, que compleixi 
amb les condicions establertes en aquest Reglament, adscrit temporalment a la prestació del servei per 
un període no superior als 3 mesos. En aquests supòsits, el titular de la llicència haurà de sol·licitar-lo 
prèviament a l’Ajuntament que disposarà d’un termini màxim de 3 dies per a resoldre. En cas de silenci 
la sol·licitud s’entendrà autoritzada". 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Reglament de Servei de Taxis del Municipi de Calafell

2. Llei 19/2003 de 4 de juliol, del Taxi.

3. Vistes les atribucions que em són conferides en virtut de l'article 21 de la llei 7/85 de 2 d'abril, signa
l'Alcalde.

PPPPeeeerrrr    ttttaaaannnntttt,,,,    rrrreeeessssoooollllcccc::::::::    

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....----    AUTORITZAR al Sr. J. A. A. P.  titular de la llicència local núm. 2, d'Autoturisme, Clase "B", perquè 
pugui substituir el vehicle que utilitza actualment per l' esmentat servei i que es troba actualment 
al taller per avaria, pel seu vehicle particular, de Marca Renault, model Megane Scenic; Matrícula 
xxxx-FXK de forma provisional durant l’avaria del taxi i com a màxim fins el 22 de juny de 2016. 

2222....---- Donar compte del contingut del present acord al propi interessat, a la Direcció General de Ports i 
Transports i a la Policia Local, pel seu coneixement i efectes.” 

3333.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    888877770000    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00004444////00004444////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Aprovació del padró de transport escolar del mes d’abril 2015- 2016 

FFFFeeeettttssss    



Vista  la relació  del  mes de abril de  2016  de  rebuts corresponents a  la taxa pel servei de transport 
escolar, que compren 274 rebuts, l’import total  dels  quals ascendeix en el seu conjunt a 12.794.50 
euros, IVA inclòs. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004,  de 5 de juny, que aprova el Text  refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals i la Llei 30/92,  de 26 de desembre, sobre Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu  Comú.

2. Vist L’Ordenança Fiscal número 2.1.21 reguladora per la taxa de transport escolar.

3. Vist l’informe  del Departament  de Via Publica núm. 61/2016.

4. Vistes les atribucions  que em són conferides per decret de d’atribucions  de l'Alcaldia núm.
2667/2015.

ResolucióResolucióResolucióResolució    
Per tant  resolc; 

1. Aprovar  el  padró  del mes d’abril del curs escolar 2015-2016  corresponent a la taxa  pel  servei de
transport escolar, que  compren 274 rebuts,  per  import  total  de 12.794,50 euros,  IVA inclòs.

2. Notificar la present resolució al Departament  Tresoreria.”

4. “DECRET 896 de data 06/4. “DECRET 896 de data 06/4. “DECRET 896 de data 06/4. “DECRET 896 de data 06/04/201604/201604/201604/2016

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT: Proposta de revocació de l’autorització de l’ocupació d’elements  a 
la via pública per la terrassa del local situat en el Mercat Municipal, per incompliment de normativa.    

FetsFetsFetsFets    

1.En la Junta de Govern Local del dia 30/12/2015 l’ajuntament va aprovar atorgar una autorització al 
Sr. J. F. G.  per a la ocupació de 86,58 m2 d’espai públic al davant de la seva parada del Mercat 
Municipal les condicions de la seva ocupació constaven en dita autorització de conformitat amb la 
documentació adjunta a l’expedient, que la subjectava al compliment dels apartats que hi 
constaven a més d’abonar la taxa corresponent i la presentació del rebut últim de l’assegurança de 
responsabilitat civil.

2.Que  segons l’acta d’inspecció de data 31/03/2016 resulta que l’establiment del Sr. Josep Ferrerons ha 
incomplert l’acord d’autorització.

3.Així mateix en data 21/11/2014 decret 5916/14 va ser requerit perquè procedís a la retirada de la 
tanca instal·lades en el seu establiment. 

4- Vistes les atribucions que em són conferides per decret d’atribucions de l’Alcaldia núm. 2667/2015.

Per tant resolc; 

Incoar expedient de revocació de l’autorització concedida. 
Donar trasllat al Sr. Ferrerons de l’acta d’inspecció esmentada. 



Donar audiència de 10 dies per tal que faci les manifestacions que cregui escaients prèvies a la 
resolució de l’expedient. 

1.1.1.1. Contra la present resolució no cap recurs algun en tractar-se d ‘un acte tràmit, no obstant
l’interessat podrà interposar aquells que cregui escaients.

2.2.2.2. Notificar la present resolució a l’interessat.”

5. “DECRET 930 de data 08/04/20165. “DECRET 930 de data 08/04/20165. “DECRET 930 de data 08/04/20165. “DECRET 930 de data 08/04/2016

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

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una taula informativa al carrer Sant Pere  de 
Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’instancia presentada en aquest Ajuntament amb registre d’entrada 11069/2016, per la Sra. 
N. O. J. en representació de l’Assemblea Nacional de Catalunya en la que sol·licita 
autorització per instal·lar una parada informativa els dies 2,9,16,23 i 30 d’abril i 7, 14, 21, 28 i 31 de 
maig de 2016 de les 10:00 hores fins les 14:00 hores al Passeig Marítim entre el monument al 
pescador i la Confraria.

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 i per tant no s’autoritza la venda de 
cap article . 

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

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. Vist el decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN ELS
TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) Autoritzacions
d’espectacles públics extraordinaris.

PPPPeeeerrrr    ttttaaaannnntttt,,,,    rrrreeeessssoooollllcccc::::::::    

1111....---- S’autoritza parcialment la petició de Sra. N. O. J. en representació de l’Assemblea Nacional 
de Catalunya en la que sol·licita autorització una parada informativa els dies 9,16,23 i 30 d’abril i 
7, 14, 21, 28 i 31 de maig de 2016 de les 10:00 hores fins les 14:00 hores al carrer Sant Pere davant 
de les dependències municipals. 
2222....----    Que l’autorització és per instal·lar una taula informativa, en cap moment es podrà fer venda de cap 
tipus d’article. 



3.3.3.3.---- 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. 

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.” 

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

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

1. Quedar assabentats i ratificar-se en el contingut d’aquesta proposta.

2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. EXPEDIENT NUMERO 4303714002009 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002009 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002009 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714002009 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSPROVES NI AL•LEGACIONSPROVES NI AL•LEGACIONSPROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714002009 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 07 de març 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 07 de març de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Automòbils Autocam, S.L., en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels
espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar els fets “Establiment:
Mercat- Km. 0. Lloc: Pàrquing el Blanquet. Els vehicles del pàrquing el Blanquet tenen publicitat als
parabrises dels vehicles. No consta permís al de departament de Via Pública d’aquest establiment per
repartir publicitat.” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 07 de març de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del termini
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i,
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs
el  07 de març de 2016.

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



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

5. 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 25 de setembre 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 Automòbils Autocam,
S.L..

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 Automòbils Autocam, S.L.
amb NIF B-58473893 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
els articles 37, 39, 46, 47 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 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.

2.7.11. 2.7.11. 2.7.11. 2.7.11. EXPEDIENT NUMERO 4303716000358 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000358 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000358 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000358 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000358 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 16 de febrer de 2016 per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que l’empresa Automòbils Autocam, S.L. amb NIF B-58473893 podria
ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Repartiment de
publicitat. Al pàrquing del Blanquet i del Mercat hi ha publicitat a tots els vehicles de l’empres Marcat-
km.0 de Vilanova i la Geltrú. No consta permís per repartiment de publicitat al departament de via
pública.".



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

3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 37, 39, 46, 47 i 50 tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de
l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix els articles “Article 37373737 S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota
acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació,  en particular les relatives a
activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització municipal
corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que
l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de
publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als
temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs anàlegs. Així
mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui pertorbar el trànsit, la
seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que ocasioni molèsties als veïns.
Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos
que la publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar,
seran responsables  de les infraccions comeses el subjecte que anuncia. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. Totes les activitats
que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense perjudici de
les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars
l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els
elements urbans que n'hagin estat afectats i la de retirar-ne els materials residuals resultants. 2222
L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció
al que estableix l'apartat anterior”, de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

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

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

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

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



1. Aprovar incoar expedient sancionador a l’empresa Automòbils Autocam, S.L. amb NIF B-58473893
per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 37, 39, 46,
47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de
determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la
instrucció.

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

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

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

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

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

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

2222....7777....11112222....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    IIII    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    BBBBRRRRUUUUCCCC 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    IIII    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    BBBBRRRRUUUUCCCC,,,    

FFFFeeeettttssss    

1. El 04 d’abril de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número  2016/11395, 
instància presentada pel senyor Ll. B. Ch. mitjançant la qual sol·licita llicència municipal 
d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT i 
llicència de CONTRA GUAL, front a la porta del garatge situat al carrer Bruc gaudiria de capacitat 
per 1 plaça d’aparcament.

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública.

4. Vist l’informe del responsable del departament de mobilitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



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

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

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

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

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal de gual  permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, al carrer Bruc,19,  a nom de Ll. B. Ch. així com a lllicència de contra gual, 
mitjançant la placa de gual xxxx, d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3  metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del 
vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida 
a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en 
els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud. 

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

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

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

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

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

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



2.7.13. 2.7.13. 2.7.13. 2.7.13. EXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000314 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. 4303716000314 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 29 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  29 de febrer de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Dos Mas Tres Cinco, 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 i 50, perquè va protagonitzar els fets “Establiment:
Club Brigitte. Lloc Publicitat: Mossèn Jaume Soler i altres llocs del municipi. Als llocs indicats hi ha
publicitat de l’activitat indicada als fanals del carrers anomenats, segons ordenances municipals, no es
pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.” que es transcriuen en Junta de Govern Local
d'incoació el 29 de febrer de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del termini
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i,
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs
el 29 de febrer de 2016.

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

5. 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 21 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 l’empresa Dos Mas Tres Cinco,
SL.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 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 Dos Mas Tres Cinco, SL
amb CIF B-60843729 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la
quantia de  la sanció de 300,00.-€.

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

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



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

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

2.7.14. 2.7.14. 2.7.14. 2.7.14. EXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000617 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA         DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORSANCIONADORSANCIONADORSANCIONADOR       

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

Expedient núm. 4303716000617 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució d’expedient 
sancionador  

FetsFetsFetsFets    

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 al Sr. Al. M. M. 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: “Dades del lloc on s’efectua l’acta: al pàrking el Blanquet s/n. 
Especificació dels fets presumiblement infringits: Consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. 
Material intervingut: Una botella de ron marca Pujol de un litro. Una botella de aguardiente de caña 
marca Mayerling dorado de 70 cl., llena y precintada. Incidència: La patrulla realiza control de 
consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, y observa a tres jóvenes en vehículo Seat Leon con 
placa 2044-CFX, con las puertas abiertas, un vaso encima del techo del coche, otro en la calzada al 
lado del coche  y otro en una valla adyacente junto a uno de los jóvenes que está sentado, en el 
registro del vehículo se ocupa las dos  botellas intervenidas, una abierta y otra cerrada, cabe reseñar 
que en el interior de las vasos hay restos de bebidas alcohólicas. 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 al Sr. A. M. M. domiciliats a Vilafranca del Penedès ja que la seva 
conducta pot constituir una infracció de les previstes a l’article 71 de l'ordenança municipal de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, determinant el caràcter abreujat del Procediment 
Sancionador aplicable.    

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

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



«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000617, 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. 

2222....7777....11115555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000555566660000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    
PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient núm. 4303716000560 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució d’expedient 
sancionador  

FFFFeeeettttssss    

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. J. R. M. M. 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: “Individuo que se encontraba orinando en la vía pública en fachada en 
edificio de c/ Montserrat, 35. Orinar en vía pública, infracción OOMM de convivencia i uso de 
espacios públicos. Art. 48 OOMM … La persona interesada queda informado y firma acta.”.



2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera
l’article “48. 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure general de preservar nets els espais
públics, d'acord amb el que disposa aquest capítol i les disposicions complementàries que pugui dictar
l'Ajuntament en l'exercici de les seves facultats. i 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 Conclusions a efectes de Conclusions a efectes de Conclusions a efectes de proposta de resolucióproposta de resolucióproposta de resolucióproposta 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. R. M. M. domiciliats al carrer Goya  urbanització Mas Trader, 
de Vilanova i la Geltrú  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. 4303716000560, 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. 

2222....7777....11116666....    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    333xxxx AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    RRRROOOOMMMMAAAANNNNIIIIAAAA    IIII    DDDDOOOONNNNAAAARRRR    
DDDD''''AAAALLLLTTTTAAAA    UUUUNNNNAAAA    SSSSEEEEGGGGOOOONNNNAAAA    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    xxxx       



IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Desestimar baixa de gual placa número xxxx al carrer Romania i 
donar d’alta una segona llicència de gual placa xxxx. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 14 de març de 2016, va entrar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb el número
2016/8395, la instància presentada per la senyora M. P. S. sol·licitant la baixa de la llicència de 
gual corresponent a la placa  número xxxx al carrer Romania i donar d’alta llicència de gual de una 
segona entrada de pàrquing.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons Ordenança de Convivència; Article 21.1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals o
recintes, o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència,
estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança,i al
pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació, segons Ies disposicions
vigents en cada moment.

2. Segons informe de l’inspector del departament de Via Pública.

3. Cal manifestar-li que la nostra ordenança estableix l'obligatorietat de tenir un gual si hi ha una
porta d'entrada i sortida de vehicles independentment de que se'n faci ús.

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

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

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

1111....---- Desestimar la sol·licitud presentada  presentada per la senyora M. P. S. sol·licitant la baixa 
de la llicència de gual corresponent a la placa  número xxxx i donar d’alta llicència de gual , segona 
porta d’accès de pàrquing , carrer Romania amb núm de placa xxxx d’acord amb les condicions 
següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 2,6  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. 



2.2.2.2.---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3.3.3.3.----.... Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.  
4.4.4.4.----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5.5.5.5.---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada. 

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

4444....1111....    MMMMEEEEDI AMBIENT I SEGURETAT DI AMBIENT I SEGURETAT DI AMBIENT I SEGURETAT DI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRPROPOSTA D’ACORD SOBRPROPOSTA D’ACORD SOBRPROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE E EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE E EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE E EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE 
TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA, DINS DE L’ESCALA TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA, DINS DE L’ESCALA TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA, DINS DE L’ESCALA TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA, DINS DE L’ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUP C2 DE TITULACIÓ, PER OCUPAR UN D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUP C2 DE TITULACIÓ, PER OCUPAR UN D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUP C2 DE TITULACIÓ, PER OCUPAR UN D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUP C2 DE TITULACIÓ, PER OCUPAR UN 
LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB DEPLLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB DEPLLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB DEPLLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB DEPENDÈNCIA ORGÀNICA AL ENDÈNCIA ORGÀNICA AL ENDÈNCIA ORGÀNICA AL ENDÈNCIA ORGÀNICA AL 
DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDADEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDADEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDADEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA       

FetsFetsFetsFets    

1. El 20 d’abril de 2016 la coordinadora del Departament de Qualitat de Vida d’aquesta Corporació,
amb el vistiplau de la Regidoria, emet informe, que queda unit a aquest expedient, en el que
manifesta la necessitat de cobrir el lloc de treball vacant d’auxiliar administratiu depenent d’aquell
Departament.

2. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases i la convocatòria
que van regir la selecció per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrita al
departament d’Intervenció, en règim d’interinitat, i la creació d’una borsa de treball.

3. El 3 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local acorda la constitució de la borsa de treball
d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents
departaments.

4. Atès que d’acord amb el funcionament de la borsa de treball, la persona següent de la llista, és la
candidata senyora M. Goretti Masip Gómez.

5. Atès que en l’actualitat hi consta vacant a la plantilla i relació de llocs de treball un lloc de treball
d’auxiliar administratiu amb dependència orgànica al Departament de Qualitat de Vida.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0150/2016/RH/CG, de data 21 d’abril de
2016, que queda unit a l’expedient.

7. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0374_16, de data 25 d’abril de 2016, d’existència
de suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa.



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

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Articles 10 i 55 a 58.

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

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

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

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

6. Llei 36/2014, de 26 de desembre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2015. Article 21.
DOS.

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

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

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

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

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

1. Declarar l’excepcionalitat en el nomenament interí per ocupar un lloc de treball com a auxiliar 
administratiu al Departament de Qualitat de Vida, per considerar-se una necessitat urgent i 
inajornable, al tractar-se d’un servei prioritari que dóna assistència directa als usuaris dels serveis 
socials.

2. Nomenar a la senyora M. G. M. G., funcionària interina adscrita a l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, per ocupar un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu amb dependència orgànica al Departament de Qualitat de Vida, amb les 
retribucions corresponents a un complement de destinació 13, i complement específic brut anual 
de 6.216,09 € bruts anuals, amb data d’efectes de l’1 de maig de 2016.

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



4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA EMPLEADA COM A FUNCIONÀRIA PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA EMPLEADA COM A FUNCIONÀRIA PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA EMPLEADA COM A FUNCIONÀRIA PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA EMPLEADA COM A FUNCIONÀRIA 
EN PRÀCTIQUES PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT D’ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENTE DE EN PRÀCTIQUES PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT D’ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENTE DE EN PRÀCTIQUES PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT D’ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENTE DE EN PRÀCTIQUES PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT D’ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENTE DE 
RECURSOS HUMANS AMB PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR DE RECURSOS RECURSOS HUMANS AMB PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR DE RECURSOS RECURSOS HUMANS AMB PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR DE RECURSOS RECURSOS HUMANS AMB PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANS HUMANS HUMANS HUMANS        

FetsFetsFetsFets    

1. El 14 de maig de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que han regit la
selecció de la convocatòria d’una (1) plaça d’una plaça d’administratiu per proveir el lloc de treball
de tècnic auxiliar de Recursos Humans, per promoció interna; i per Decret de la regidoria de
Serveis Interns núm. 2007 de la mateixa data es va resoldre convocar la plaça esmentada.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6.873, de data 18 de maig de 2015, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 117, de
data 21 de maig de 2015.

3. El 22 d’abril de 2016, un cop finalitzat el procés selectiu, l'òrgan qualificador aixeca acta en la qual
fa proposta raonada de nomenament, de conformitat amb la base novena, de l’aspirant que ha
superat tot el procés, proposant a l’òrgan competent el seu nomenament per ocupar la plaça
d’administratiu i proveir el lloc de treball de tècnic auxiliar del Departament de Recursos Humans,
en pràctiques, amb efectes del dia 1 de maig de 2016. L’aspirant és:

 Núm. Registre d’entrada NIF 

20603 720R 

4. L’esmentada aspirant actualment és funcionària de carrera, adscrita a l’escala d’administració
general, subescala: auxiliar, grup C2 de titulació, auxiliar administrativa del Departament de
Recursos Humans.

5. Vist que, en compliment de la base novena de les bases, en l’expedient administratiu de
l’esmentada empleada consta acreditat que compleix els requisits exigits en la base segona de les
bases que regeixen aquest concurs oposició mitjançant promoció interna.

6. Vist l’existència de crèdit suficient per constar en el pressupost municipal aprovat per a l’any 2016.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0151/2016/RH/CG, de data 22 d’abril de
2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Articles 1, 14, 16, 18, 26, 61 del text refós de l’Empleat Públic, Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.

2. Articles 21.1.g) i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

3. Articles 286-292 i 296 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.



4. Capítol III i IV del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

5. Articles 55.a), 64 a 76, 103 i 118 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius s’han
d’iniciar mitjançant convocatòria pública.

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

7. Títols IV i V de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,  de l’Estatut bàsic de l’empleat Públic.

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

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

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

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. Nomenar funcionària en pràctiques a la senyora M. V. P. per un període màxim 6 mesos, per 
ocupar una plaça d’administratiu, proveint el lloc de treball de tècnic auxiliar de recursos 
humans, enquadrada dins l’escala d’administració general, subescala: administrativa, grup C1 de 
titulació, complement de destí 16, i complement específic brut anual de 8.450,63 €, amb data 
d’efectes de l’1 de maig de 2016.

2. Declarar en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat a l’esmentada funcionària, 
respecte a la plaça en la qual estava adscrita com a auxiliar administrativa, amb reserva del lloc 
de treball fins a la resolució definitiva, en el seu cas, de nomenament de funcionària de carrera 
una vegada finit el període de pràctiques actual.

3. Informar que la liquidació corresponent a aquest passi de situació administrativa serà abonada 
juntament amb la nòmina ordinària del mes de maig de 2016.

4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Recursos 
Humans, a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com, a la gestoria que porta els assumptes de 
personal, i a la Junta de Personal i a les seccions sindicals per al seu coneixement i als efectes 
escaients. 



4.1.3. 4.1.3. 4.1.3. 4.1.3. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS VOCALS NOMENATS PER PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS VOCALS NOMENATS PER PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS VOCALS NOMENATS PER PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS VOCALS NOMENATS PER 
L’ESCOLAL’ESCOLAL’ESCOLAL’ESCOLA    D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’AUXILIAR DE RÀDIO 
ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELLADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

1. L’11 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar, entre d’altres extrems, la
composició de l’òrgan qualificador de les proves per a la provisió de dos llocs de treball, en règim
d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de
Calafell, que era la següent:

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

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

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

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

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

2. El 13 d’abril de 2016, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya avança escrit per mail
informant del canvi d’un dels vocals nomenats per aquest procés per ser persona empleada
d’aquesta Corporació, el senyor Jordi Gil Valencia, nomenant en el seu lloc al senyor Luis Alberto
Delgado Morcillo.

3. El 25 d’abril de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0152/2016/RH/CG, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

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

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

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

1. Aprovar, a petició de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la nova composició de l’òrgan
qualificador de les proves per a la provisió de dos llocs de treball, en règim d’interinitat, d’auxiliar
de ràdio adscrits al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Calafell, que és la següent:

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

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

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

Titular: Sr. Luis Alberto Delgado Morcillo, representant de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya 
Suplent: Sr. Juan Josep López Ferrer, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

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

2. Publicar i exposar al públic aquesta resolució,  en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament
(www.calafell.cat), substituint la notificació als/a les interessats/des, de conformitat amb el que
disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de



13 de gener, per possibles reclamacions i/o recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan 
qualificador. 

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

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:37, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




