
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/19JGL2016/19JGL2016/19JGL2016/19    

A Calafell, en data 2 de maig de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota 
la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr. JOSE MANUEL TEJEDOR 
Sr. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 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 8/15)PERSONALS (RP 8/15)PERSONALS (RP 8/15)PERSONALS (RP 8/15)       

FetsFetsFetsFets    

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts pel senyor Antonio
Bermúdez Checa com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament davant de les
escales de l’estació de RENFE a Segur de Calafell, en data 11 de juny  de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut
coneixement dels fets data del dia 13 de juny de 2014, amb Registre General d’Entrada número
(en endavant RGE) 19.815, acompanyant informes mèdic i de l’ambulància.

3. Mitjançant Decret 2015/345 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada
degudament.

4. Consta a l’expedient informe policial número 9085/2014 de data 17 de juny de 2014.



5. El dia 12 de febrer de 2016, amb RGS 1.243, 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 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 pel senyor A. B. C. en data 11 de juny de 2014 
per caiguda a la via pública  Calafell. concretament davant de les escales de l’estació de 
RENFE a Segur de Calafell.

2. La quantitat reclamada no és justificada ni acreditada.

3. De l’informe policial es desprèn que:
• Que el reclamant ja es troba a l’interior de l’ambulància quan arriben els agents actuants.
• Que el reclamant manifesta que en sortir de l’estació ha creuat a 1,5 metres del pas de 

vianants, on hi ha unes anomalies al paviment i ha caigut. Lloc que no és habilitat per 
creuar.

• Que el reportatge fotogràfic policial constata que la zona del pas de vianants es troba 
perfecte estat de deambulació.

4. Les possibles anomalies en el ferm eren visibles i evitables. L’ anomalia és un risc salvable en 
normals circumstàncies de mobilitat i atenció. Al lloc no li correspon la naturalesa suficient per 
provocar caigudes.

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 20 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 pel senyor A. B. Ch. com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament 
davant de les escales de l’estació de RENFE a Segur de Calafell, en data 11 de juny de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Manca d’acreditació dels danys reclamats.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 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 
PERSONALSPERSONALSPERSONALSPERSONALS    (RP 9/15)(RP 9/15)(RP 9/15)(RP 9/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora R. G. 
L. com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament al Passeig Marítim, a 
l’alçada del carrer Salvador Espriu, a Calafell, en data 15 de juny  de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 16 de juny de 2014, amb Registre General d’Entrada número 
(en endavant RGE) 20.010, acompanyant informes mèdics.

3. Mitjançant Decret 2015/344 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient atestat policial número 001156/2014 de data 16 de juny de 2014.

5. El dia 12 de febrer de 2016, amb RGS 1.244, es formalitza el tràmit d’audiència que retornat 
pel servei de correus es publica en el BOE i en el taulell d’anuncis de la Corporació. 

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 R. G. L. en data 15 de juny de 2014.

2. La senyora G. no aporta cap prova que acrediti que la caiguda es va produir al lloc 
indicat.

3. De l’informe policial es desprèn que: 

• Els agents actuants es personen a l’adreça indicada i observen rajoles trencades i algunes soltes
en la seva base.

4. El reportatge fotgràfic efectuat per la policia local manifesta que el Passeig Marítim té un bon
estat de conservació general i que l’amplada és suficient per deambular evitant petites
deficiències del paviment.

5. Les possibles anomalies en el ferm eren visibles i evitables. L’ anomalia és un risc salvable en
normals circumstàncies de mobilitat i atenció. Al lloc no li correspon la naturalesa suficient per
provocar caigudes.

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.

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 21 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 R. G. L. com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament 
al Passeig Marítim, a l’alçada del carrer Salvador Espriu, de Calafell, en data 15 de juny  de 
2014, per:

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

2. Atorgar els recursos procedents.

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 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 
MATERIALS  MATERIALS  MATERIALS  MATERIALS  (RP 14/15).(RP 14/15).(RP 14/15).(RP 14/15).       

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials contra aquesta Administració soferts per la 
senyora M. T. G. Ca. presumptament provocats al seu vehicle, marca Seat Leon, matrícula 
xxxxHGT, presumptament soferts al introduir una roda en el forat d’un arbre de la zona 
d’aparcament de l’estació de RENFE de Calafell, el dia 5 de juliol de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 21 de juliol de 2014, mitjançant escrit amb Registre General 
d’Entrada número (en endavant RGE) 23.430, acompanyant factura de reparació i l’abonament 
d’una part de la seva companyia d’assegurances.

3. En data 10 de febrer de 2015, mitjançant Decret 2015/467 s’admet a tràmit la reclamació 
patrimonial que és degudament notificada.

4. El dia 10 de febrer de 2016, el responsable de mobilitat municipal emet informe sobre els fets 
denunciats.

5. El 12 de febrer de 2016, amb RGS 1.293, es formalitza el tràmit d’audiència de l’expedient. 

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

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

2. La responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant l’acreditació dels
següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable econòmicament i
individualitzat respecte una persona o un grup de persones; b) que el dany o lesió patrimonial
sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en una



relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció d’elements estranys 
que podessin influir alterant el nexe causal i c) absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90, 
23/10/90, 14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre altres) 

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

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

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”).

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. Es constata la producció dels danys materials al vehicle, marca Seat Leon, matrícula xxxxHGT.

2. La reclamant no presenta cap prova ni testimoni que acrediti que els danys soferts per vehicle es 
van produir al lloc on refereix.

3. La senyora Go. reclama l’import total de la factura de reparació quan la seva companyia 
d’assegurances li ha abonat la quantitat reclamada, excepte la quantitat de la franquícia.

4. La zona d’aparcament presenta un estat de conservació acceptable i no és susceptible de 
produir danys a un conductor que transiti amb la diligència mínima ja que els forats són visibles 
a simple vista.

5. De l’informe tècnic es desprèn que: 

• No existeixen dades sobre una actuació dels serveis d’emergència del municipi que coincideixi
amb les dades que aporta la sol·licitant.

• No es pot determinar que el resultat dels danys soferts a raó d’haver ficat el vehicle a dins del
forat que és senyalat com a presumpte lloc on succeeixen els fets coincideixi amb la realitat.

• No es presenta cap mitjà de prova que acrediti que el vehicle estigués a dins o que els danys
soferts coincideixen amb el fet de ficar el vehicle dins del forat.

• No hi ha cap prova que el vehicle tingués aquests danys abans o desprès de ficar el vehicle, o
que ni tant sols el vehicle es fiqués a dins del forat.

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. 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 21 d’abril de 2016.

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 M. T. G. C. pels danys materials al seu vehicle, marca Seat Leon, 
matrícula xxxxHGT, presumptament soferts al introduir una roda en el forat d’un arbre de la 
zona d’aparcament de l’estació de RENFE de Calafell, el dia 5 de juliol de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova.
• Culpa exclusiva del reclamant.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTADA PER DANYS PATRIMONIAL INSTADA PER DANYS PATRIMONIAL INSTADA PER DANYS PATRIMONIAL INSTADA PER DANYS 
PERSONALS (RP 20/15)PERSONALS (RP 20/15)PERSONALS (RP 20/15)PERSONALS (RP 20/15)       

FetsFetsFetsFets    

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora S. V. Mo. 
com a conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en el carrer Angel Guimerà a 
Calafell, en data 27 de juliol de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 12 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 25.564, acompanyant informe mèdic i fotografies del presumpte lloc dels fets.

3. Mitjançant Decret 2015/752 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament, en data 25 de febrer de 2015, amb RGS 3.316.

4. Consta a l’expedient informe emès pel responsable de mobilitat en data 29 d’octubre de 2015.

5. El dia 17 de febrer de 2016, amb RGS 1.360, 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 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 S. V. M. en data anterior al dia 23 de 
juliol de 2014.

2. La senyora V. refereix que va patir danys personals com a conseqüència del mal estat del ferm, 
concretament quan caminava pel carrer Angel Guimerà a Calafell però no aporta cap 
testimoni ni proves de l’ocurrència del fets al lloc indicat.

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

4. De l’informe tècnic es desprèn:
• Que no s’observa cap mena de solc a la zona.
• La pràctica de l’ inspecció del lloc no coincideix amb les proves aportades per la reclamant.

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 27 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  per la 
senyora S. V. M. com a conseqüència de caiguda en la via pública de Calafell, en data 27 de 
juliol de 2014,  per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Manca d’acreditació dels danys reclamats. 



• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents.

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

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1.     NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
277/2015277/2015277/2015277/2015       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 277/2015 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la 
remissió de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al 
Procediment Abreujat núm.  277/2015 instat per la Sra. M. M. R. per la reclamació de 

Responsabilitat Patrimonial en  data 1 de juliol de 2015 per una caiguda al carrer 

Garrotxa de Calafell el dia 20 d’agost de 2013.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Comparèixer com a part demandada en el següent recurs contenciós administratiu:

• Procediment Abreujat Núm. 277/2015 interposat per Montserrat Martínez Rodríguez,  i

que es segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona.

2. Designar com a lletrada a la Sra. Marta Abella  i com a procuradora a la  Sra. Maria Josepa

Martínez Bastida,  en el Procediment Abreujat  núm. 277/2015, que assumirà, la defensa

lletrada i la representació de l’esmentat recurs, segons el que disposa l’article 447.2 de la

Llei Orgànica del Poder Judicial.



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

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 445/2015ABREUJAT 445/2015ABREUJAT 445/2015ABREUJAT 445/2015       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment abreujat 445/2015 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona ha tramès requeriment sol·licitant la 
remissió de l'expedient administratiu i emplaçant a aquest Ajuntament en relació al 
Procediment Abreujat núm.  445/2015 instat per la Sra. J. A. V. i AXA Seguros 

Generales SA de Seguros y Reaseguros contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació de Responsabilitat Patrimonial en  data 30 d’abril de 2015.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Comparèixer com a part demandada en el següent recurs contenciós administratiu:

• Procediment Abreujat Núm. 445/2015 interposat per Josefa Armengol Verni i AXA Seguros

Generales SA de Seguros y Reaseguros,  i que es segueix davant del Jutjat Contenciós

Administratiu 2 Tarragona.

1. Designar com a lletrada a la Sra. Marta Abella i com a procuradora a la  Sra. Maria Josepa

Martínez Bastida,  en el Procediment Abreujat  núm. 445/2015, 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.

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



1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT 
D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 209/2016.D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 209/2016.D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 209/2016.D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 209/2016.       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment d’Acomiadament individual  209/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jujtat Social 2 de Tarragona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a la celebració del

acte de reconciliació i judici.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment 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 procediment:

• Procediment d’Acomiadament individual 209/2016 interposat per Juan Manuel

Ariza Blanco,  i que es segueix davant del Jutjat Social 2 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 Procediment d’Acomiadament individual  núm. 209/2016, 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
Social 1 de Tarragona

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. ACORD DE ACORD DE ACORD DE ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT NOMENAMENT D'ADVOCAT I PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT 
D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 234/2016D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 234/2016D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 234/2016D'ACOMIADAMENT INDIVIDUAL 234/2016----mc.mc.mc.mc.       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment d’Acomiadament individual  234/2016-mc 



FetsFetsFetsFets    

1. El Jujtat Social 1 de Tarragona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a la celebració del

acte de reconciliació i judici.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment 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 procediment:

� Procediment d’Acomiadament individual 234/2016-mc interposat per Jorge Luis Garcia

Pecero,  i que es segueix davant del Jutjat Social 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 Procediment d’Acomiadament individual  núm. 234/2016-mc, 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
Social 1 de Tarragona

1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT EN EL PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT EN EL PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT EN EL PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT EN EL PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT 
INDIVIDUAL 277/2016.INDIVIDUAL 277/2016.INDIVIDUAL 277/2016.INDIVIDUAL 277/2016.       

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

Nomenament advocat i procurador en el procediment d’Acomiadament individual  277/2016 

FetsFetsFetsFets    

1. El Jutjat Social 2 de Tarragona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a la celebració del

acte de reconciliació i judici.

2. Com a conseqüència d’aquest requeriment s’ha de procedir al nomenament d’un advocat

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.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

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 procediment:

Procediment d’Acomiadament individual 277/2016 interposat per C. M. M.,  i que es 

segueix davant del Jutjat Social 2 Tarragona.

2. Designar com a lletrada la senyora Nuria González López,  en el Procediment

d’Acomiadament individual  núm. 277/2016, que assumirà, la defensa lletrada i la

representació de l’esmentat procediment, 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
Social 2 de Tarragona.

1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. 1.2.6. DONAR COMPTE DEL AUTO DEL RECURS DE CASACIÓ 608/2015 DE DATA 3 DE MARÇ DONAR COMPTE DEL AUTO DEL RECURS DE CASACIÓ 608/2015 DE DATA 3 DE MARÇ DONAR COMPTE DEL AUTO DEL RECURS DE CASACIÓ 608/2015 DE DATA 3 DE MARÇ DONAR COMPTE DEL AUTO DEL RECURS DE CASACIÓ 608/2015 DE DATA 3 DE MARÇ 
DE 2016,  DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA CONTENCIÓSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ PRIMERA.DE 2016,  DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA CONTENCIÓSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ PRIMERA.DE 2016,  DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA CONTENCIÓSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ PRIMERA.DE 2016,  DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA CONTENCIÓSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ PRIMERA.  

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

Donar compte Auto. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l’Auto dictat pel Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa secció primera, en

referència al Recurs de Casació 608/2015, interposat per l’Ajuntament de Calafell contra la

sentència de 19 de desembre de 2014, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el recurs 436/2011 i

483/2011 acumulat.

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

“Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación del 
Ayuntamiento de Calafell, contra la sentencia de 19 de diciembre de 2014, dictada por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
Segunda, en le recurso 436/2011 y 483/2011 acumulado; resolución que se declara firme, 
con imposición al Yauntamiento recurrente de las costas procesales causadas en este 



recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida, en concepto 
de honorarios de letrado, la de 1000 euros.” 

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

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

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

compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

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

1. Quedar assabentats de l’Auto dictat pel Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa

Secció Primera, en referència al Recurs de Casació 608/2015, interposat per l’Ajuntament

de Calafell contra la sentència de 19 de desembre de 2014, dictada per la Sala

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona,

en el recurs 436/2011 i 483/2011 acumulat.

2. Donar compte al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa

Administrativa, Secció Segona.

1111....3333....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

1111....3333....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    PPPPRRRRÒÒÒÒRRRRRRRROOOOGGGGAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    
OOOOEEEE    111166663333////11115555       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 7 de març de 2016 es va ordenar al Sr. J. B. 

M. propietari del solar situat al c. Antilles de Segur de Calafell, la neteja de la finca. 

L’esmentat acord de JGL va ésser notificat a l’interessat el 23 de març de 2016. 

En data 19 d’abril de 2016, núm. Registre d’entrada 2016/13376, es va presentar escrit en aquest 
Ajuntament del Sr. Jordi Bravo Moliner, sol·licitant l’ampliació en un màxim de dos mesos del 
termini atorgat per trobar-se a l’estranger. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 267 del Decret 305/2006, pel s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

L’Article 9 del Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de sòl, pel que fa a l’obligació de dedicar els terrenys als usos previstos i de mantenir els terrenys, 
les construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 



Els articles 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, pel que fa a l’obligació de mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions 
en condicions de seguretat, salubritat i rehabilitació i al compliment d’altres obligacions establertes 
per la legislació sectorial aplicable i per les ordenances locals. 

Els articles 225 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i 101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, pel que fa a l’execució forçosa en cas d’incompliment de l’ordre 
d’execució. 

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

1111.- Atorgar al Sr. J. B. M. com a propietari de la finca situada al c. Antilles de Segur de Calafell, una 
pròrroga de dos mesos des de la notificació d’aquesta resolució, per la neteja de la finca. 

2222.- Advertir al Sr. J. B. M. que, en cas d’incompliment, es procedirà a l’execució subsidiària 
de l’ordre per part de l’Ajuntament, a la costa i amb càrrec a la obligada, 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 3.000 euros. 

3333.- Manifestar als interessats que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte de tràmit 
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

4444.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

1111....3333....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    
CCCCOOOOSSSSTTTTEEEESSSS    DDDDEEEELLLL    GGGGAAAARRRRRRRRAAAAFFFF,,,,    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111100008888////11114444       

FFFFeeeettttssss    

Per Decret núm. 2014/6134 de 5 de desembre de 2014, es va resoldre ordenar a FINCONNEC, SL, 
en la seva condició de propietari, la neteja de finca la situada al c. Costes del Garraf de la Urb. 
Segur de Dalt 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 28 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 1.306,27.- 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. 

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

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

1.- 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. Costes del Garraf de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, sent les 
despeses a càrrec de FINCONNEC, SL. 

2.- 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 1.306,27.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 28 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. 

1111....3333....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    
DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111155550000////11115555    AAAALLLL    CCCC....    PPPPOOOO  DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 22 de febrer 2016, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest Ajuntament va 
ordenar a la propietat l’ordre d’execució per les obres d’acondicionament i reparació de la teulada i 
la neteja de la finca situada al c. Po de Calafell, en el termini de 20 dies, comptats des de la 
data de la seva notificació. 



L’esmentat acord de JGL, es va notificar a la propietat el dia 4 de març de 2016 tractant-se d’una 
resolució ferma en via administrativa. 

El 18 d’abril de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe, del qual es desprèn que: 

“ no s’ha dut a terme la neteja del solar en qüestió ni la reparació de la teulada segons 
l’acord de JGL de 22 de febrer de 2016” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

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

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

Executivitat i execució voluntària 

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

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

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

Execució forçosa 

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

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

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



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

Multa coercitiva 

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

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

Constrenyiment sobre el patrimoni 

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

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

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

1111.- Imposar al Sr. J. M. M. Es. una primera multa coercitiva per la quantitat de 300€, liquidació 
adjunta a aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de Junta de Govern Local de 22 de 
febrer de 2016. 

Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la primera multa coercitiva imposada, 
atorgat a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell 
iniciarà el procés de cobrament per via de constrenyiment. 

2222.- Atorgar a la propietat, el Sr. J. M. M. E. un nou termini de 20 dies, comptats des de l’endemà de 
la notificació del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte compliment del que es va 
ordenar a l’acord de JGL de data 22 de febrer de 2015. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a la seva l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives 
que siguin necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec 
de la persona interessada, d’acord amb el que estableix l’article 126 del Decret 64/2014. 

3333.- Manifestar    al Sr. J. M. M. E. que contra aquesta resolució, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es 
preveu als articles 116 i 117 LRJPAC, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada  



i de l’article 25 LJCA, davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar  
qualsevol altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si 
transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos següents, d’acord amb l’article 
46 LJCA. 

4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 

1111....3333....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    MMMMUUUULLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOEEEERRRRCCCCIIIITTTTIIIIVVVVAAAA    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    
DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111144440000////11115555    AAAALLLL    CCCC....    BBBBEEEELLLLLLLLAAAAVVVVIIIISSSSTTTTAAAA DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 22 de febrer 2016, mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) aquest Ajuntament va 
ordenar a la propietat l’ordre d’execució per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i de les tanques 
vegetals i la neteja i segellat de la piscina de la finca situada al c. Bellavista de la Urb. Calafell 
Park de Calafell, en el termini de 20 dies, comptats des de la data de la seva notificació. 

L’esmentat acord de JGL, es va notificar a la propietat el dia 2 de març de 2016 tractant-se d’una 
resolució ferma en via administrativa. 

El 18 d’abril de 2016, l’inspector d’obres va emetre l’informe, del qual es desprèn que: 

“ no s’ha dut a terme la neteja del solar ni la poda de l’arbrat i de les tanques vegetals, ni 
la neteja i segellat de la  piscina de la finca en qüestió segons l’acord de JGL de 22 de 
febrer de 2016” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

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

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

Executivitat i execució voluntària 

125.1 Les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en els procediments 
corresponents són executives des que es dicten. Les persones obligades han de disposar 



d’un termini per executar-les voluntàriament d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament. 

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

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

Execució forçosa 

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

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

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

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

Multa coercitiva 

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

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

Constrenyiment sobre el patrimoni 

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

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



1111.- Imposar al UNNIM SAU una primera multa coercitiva per la quantitat de 1.000€, liquidació 
adjunta a aquesta resolució, per l’incompliment de l’acord de Junta de Govern Local de 22 de 
febrer de 2016. 

Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la primera multa coercitiva imposada, 
atorgat a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell 
iniciarà el procés de cobrament per via de constrenyiment. 

2222.- Atorgar a la propietat, UNNIM SAU, un nou termini de 20 dies, comptats des de l’endemà de la 
notificació del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte compliment del que es va 
ordenar a l’acord de JGL de data 22 de febrer de 2015. 

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a la seva l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives 
que siguin necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec 
de la persona interessada, d’acord amb el que estableix l’article 126 del Decret 64/2014. 

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

4444.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció. 
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Per acord de JGL de 26 de novembre de 2015, es va resoldre ordenar al Sr. A. B. C., en la seva 
condició de propietari, la neteja del solar, el buidat i segellat de la piscina, i la retallada de la 
tanca vegetal al carrer de la finca situada al c. Foranell de la Urb. Mas Mel 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 22 de gener de 2016, que s’adjunta com annex 
1 a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

En data 26 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 955,90.- 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 o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la 
neteja del solar, la neteja, buidat i segellat de la piscina i la retallada de la tanca vegetal al carrer de 
la finca situada al c. Foranell de la Urb. Mas Mel de Calafell, sent les despeses a càrrec del Sr. A. 
B. Cl. 

2.- 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 955,90.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 26 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. 
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Vistos els acords d’inici d’ordre d’execució dels expedients administratius per la conservació i 
rehabilitació dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es relacionen per 
incompliment dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 



1. Expedient núm. OE 10/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016, per la neteja del solar situat al c. Bolívia de Segur de Calafell, propietat de F. S. 
J. 

2. Expedient núm. OE 7/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 18 de febrer de 
2016, per la neteja del solar al c. Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES HERGAS 02, SL. 

3. Expedient núm. OE 14/16, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 29 de febrer de 
2016 per la neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda i c. Cadaquès de la Urb. Segur 
de Dalt de Calafell, propietat de GRUPO EMPRESARIAL BONAMAR, SL.  

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1. La neteja del solar situat al c. Bolívia de Segur de Calafell, propietat de F. S. J. 
Expedient núm. OE 10/16. 

2. La neteja del solar al c. Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES HERGAS 02, SL. Expedient núm. OE 7/16. 

3. La neteja del solar situat al c. Puig de Bassegoda i c. Cadaquès de la Urb. Segur de Dalt 
de Calafell, propietat de GRUPO EMPRESARIAL BONAMAR, SL. Expedient núm. OE 
14/16.  

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



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

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

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

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

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

1. Neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat de FICME, SL (exp. núm. OE 38/16). 

2. Neteja dels solars, especialment el fons dels solars i el manteniment de l’arbrat de la finca 
situada al c. Antilles de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. P.(expedient 
núm. OE 39/16). 

3. Neteja del solar situat a l’Av. Anglaterra de Segur de Calafell, propietat del Sr. J. N. N. 
(expedient núm. OE 40/16). 

4. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada a la Ctra. de Barcelona de 
Segur de Calafell, propietat de la Sra. C. M. C. (expedient núm. OE 41/16). 

5. Neteja del solar situat a la Ctra. de Barcelona de Segur de Calafell, propietat de 
UMASIDO, SL (expedient núm. OE 42/16). 

6. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Ferran Sor de la Urb. 
Mas Romeu de Calafell, propietat del Sr. Vicenç Piulachs Armengol (expedient núm. OE 
43/16). 

7. Neteja del solar situat al c. Paraguai de Segur de Calafell, propietat del Sr. A. M. 
(expedient núm. OE 44/16). 

8. Neteja del solar, manteniment de l’arbrat i retallada de les tanques vegetals amb els veins 
de la finca situada a l’av. Argentina de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. T. B. B. 
(expedient núm. OE 45/16).  

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



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

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

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

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

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

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

1.1.1.1.---- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la conservació i rehabilitació dels terrenys, construccions 
i instal·lacions que tot seguit es detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i 
rehabilitació: 

1. Neteja del solar situat al c. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, 
propietat de FICME, SL (exp. núm. OE 38/16). 

2. Neteja dels solars, especialment el fons dels solars i el manteniment de l’arbrat de la finca 
situada al c. Antilles, 33-35 de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M. P.
(expedient núm. OE 39/16). 

3. Neteja del solar situat a l’Av. Anglaterra de Segur de Calafell, propietat del Sr. J. N. N. 
(expedient núm. OE 40/16). 

4. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada a la Ctra. de Barcelona de 
Segur de Calafell, propietat de la Sra. C. M. C. (expedient núm. OE 41/16). 

5. Neteja del solar situat a la Ctra. de Barcelona de Segur de Calafell, propietat de 
UMASIDO, SL (expedient núm. OE 42/16). 

6. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Ferran Sor de la Urb. 
Mas Romeu de Calafell, propietat del Sr. V. P. A. (expedient núm. OE 43/16). 

7. Neteja del solar situat al c. Paraguai de Segur de Calafell, propietat del Sr. A. M. 
(expedient núm. OE 44/16). 

8. Neteja del solar, manteniment de l’arbrat i retallada de les tanques vegetals amb els veins 
de la finca situada a l’av. Argentin de Segur de Calafell, propietat de la Sra. M.T. B. Bayona 
(expedient núm. OE 45/16).  



2222....---- Notificar la present resolució als interessats i concedir deu (10) dies, a comptar de l’endemà de 
la notificació d’aquesta resolució, per que, si ho consideren, puguin examinar l’expedient 
administratiu en el nostre departament d’urbanisme, Plaça de la Constitució, 5, (de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores, telf. 977.69.90.09) i al·leguin el que creguin convenient en defensa dels 
seus drets i interessos. 

3333....---- Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

1111....3333....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ,,,,    
DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    22224444////11115555

FFFFeeeettttssss    

Per Decret núm. 2015/1949 de 11 de maig de 2015, es va resoldre ordenar al Sr. J. A. C. G., 
en la seva condició de propietari, la neteja del solar i la poda i manteniment de l’arbrat (en 
perill de caiguda tant a la via pública com als veïns) de la finca situada al c. Perú 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 9 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 28 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 980,10.- 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 o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la 
neteja del solar i la poda i manteniment de l’arbrat (en perill de caiguda tant a la via pública com als 
veïns) de la finca situada al c. Perú de Segur de Calafell, sent les despeses a càrrec del Sr. J. A. C. G. 

2.- 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 980,10.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 28 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. 

1111....3333....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    
FFFFIIIINNNNLLLLÀÀÀÀNNNNDDDDIIIIAAAA    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    66663333////11115555       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015, es va resoldre ordenar als 
Srs. D. T. R. i X. M. R., en la seva condició de propietaris, la neteja del solar i la retallada de la tanca 
vegetal al carrer 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 20 de gener de 2016, que s’adjunta com annex 
1 a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

En data 27 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 449,53.- 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 o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la 
neteja del solar i la retallada de la tanca vegetal al carrer de la finca situada al c. Finlàndia de Segur 
de Calafell, sent les despeses a càrrec dels Srs. D. T. R. i X. M. R.

2.- 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 449,53.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 27 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. 

1111....3333....11110000....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    NNNNÚÚÚÚMMMM....    1111    ÚÚÚÚNNNNIIIICCCCAAAA    SSSSUUUUBBBBSSSSTTTTIIIITTTTUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMM....    
9999    DDDDEEEELLLLSSSS    NNNNÍÍÍÍNNNNXXXXOOOOLLLLSSSS    DDDDEEEELLLL    CCCCEEEEMMMMEEEENNNNTTTTIIIIRRRRIIII    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL       

FFFFeeeettttssss    

Vista la certificació núm. 1 i única, relativa a les obres de substitució de la coberta núm. 9 dels 
nínxols del Cementiri Municipal, executades per administració, per un import de 16.062,68€ 

Atès que la mateixa ha estat conformada per l’arquitecte municipal, director de les obres, 
Xavier Canyellas Vidal. 

Atès que els treballs s’han executat amb càrrec a la partida pressupostària 420/1640/6190730 de 
l’exercici 2014 

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: 

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: 



PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la certificació núm. 1 i única i relativa a les obres de substitució de la coberta 
núm. 9 dels nínxols del Cementiri Municipal, executades per administració, per un import de 
16.062,68€ 

 SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar compte d'aquest acord al Departament d'Intervenció 

1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per la Tresoreria de la Seguretat Social, amb domicili a al carrer Col·legi 6, 02
de Terrassa, de data 16 de març de 2016, en el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de 
sou del senyor A. L. R. amb les següents dades:

Expedient: 08 21 07 00296004 
Règim 0111 
Número de document 08 21 329 16 024534060 
Import del deute  :  16.050,33€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, 
compte núm. ES40 0182 6035 4802 0150 9681, indicant necessàriament “ Embargament de 
sous i salaris de A. L. R. , expedient 08 21 329 16 024534060”

3. Vist que actualment se li està practicant la retenció d'un altre embargament corresponent al 
procediment amb número d’execució GO2011-33161302, ordenat per l’Ajuntament de 
Terrassa.

4. Vist l'informe núm. 158/rh/cg emès per la directora de Recursos Humans, que queda unit a 
l'expedient. 

Fonaments de Fonaments de Fonaments de Fonaments de dretdretdretdret    

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

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

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

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



Proposta d’acoProposta d’acoProposta d’acoProposta d’acordrdrdrd    

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

1. Quedar-ne  assabentats de l’escrit tramès per l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili a al 
carrer Col·legi 6, 02 de Terrassa, de data 16 de març de 2016, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor A. L. R., per un import de 16.050,33€, tot exposant 
que es procedirà, sens perjudici d’una ordre en contrari, a aquest embargament una vegada 
finalitzat l’embargament pendent anterior.

2. Donar compte a l'interessat, a la Tresoreria de la Seguretat Social de Terrassa, al departaments 
d'aquest Ajuntament de Tresoreria i Intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de 
personal.

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

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. PROPOSTA D'ACOPROPOSTA D'ACOPROPOSTA D'ACOPROPOSTA D'ACORD SOBRE L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES DELS EXPEDIENTS RD SOBRE L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES DELS EXPEDIENTS RD SOBRE L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES DELS EXPEDIENTS RD SOBRE L’ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE TASQUES DELS EXPEDIENTS 
DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UNA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UNA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UNA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES, A UNA 
EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER COBRIR UNA BAIXA PER EMBARÀSEMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER COBRIR UNA BAIXA PER EMBARÀSEMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER COBRIR UNA BAIXA PER EMBARÀSEMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER COBRIR UNA BAIXA PER EMBARÀS       

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 d’abril de 2016, el Director dels Serveis Tècnics d’Urbanisme emet informe en el qual 
posa de manifest que l’auxiliar administrativa que gestiona les llicències urbanístiques i tota 
mena de certificats relacionats amb les mateixes, ha presentat baixa per incapacitat temporal 
degut a l’embaràs i previsible posterior baixa per maternitat, i sol·licita que s’adscrigui algun 
treballador/a per fer aquestes tasques mentre duri la baixa de la seva titular.

2. Atès que, segons manifesta a l’esmentat informe, aquestes tasques no poden ser assumides pel 
personal del propi Departament d’Urbanisme i Obres, es fa necessària l’assignació d’aquestes 
tasques a personal extern al departament, per al correcta funcionament del mateix així com del 
servei que presta, durant el període d’absència de l’empleada que ho gestiona.

3. Ateses les polítiques actuals de contenció en les despeses de personal, i una vegada avaluada la 
plantilla de la Corporació, es proposa assignar aquestes funcions a l’auxiliar administrativa, 
senyora S. F. C. adscrita al Departament de Via Pública, per la seva experiència i afinitat en la 
matèria que actualment desenvolupa, i així aconseguir un millor aprofitament dels recursos 
humans i garantir l’eficàcia dels serveis que es presten als ciutadans, sense haver de suposar un 
increment econòmic.

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

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 0159/2016/RH/CG, de data 28 
d’abril de 2016, que queda unit a l’expedient. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1. Assignar, de forma temporal, a la funcionària de carrera, senyora S. F. C. auxiliar 
administrativa adscrita al Departament de Via Pública d’aquesta Corporació, les tasques de 
gestió de les llicències urbanístiques i tota mena de certificats relacionats amb les mateixes, 
amb efectes del 2 de maig de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als departaments de Via Pública, 
d’Urbanisme i Obres, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, a les seccions sindicals, a la Junta 
de Personal i al Comitè d’Empresa. 

1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.      

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per BASE Gestió d’Ingressos, amb domicili al carrer Pere Martell, 2  de
Tarragona, de data 18 de març de 2016, en el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de 
sou del senyor J. C. V. S. amb les següents dades:

Expedient: 2011/32260 
Ref  37687 
Import del deute  :  1.834,46€ 

2. Vist que l’ ingrés de les quantitats retingudes s’efectuarà al compte obert a Catalunya Caixa, 
oficina 2013, compte número ES84 2013 3105 3002 0058 6232, indicant necessàriament “ 
Embargament de sous i salaris de J. C. V. S. expedient 2011/32260”.

3. Vist que actualment se li està practicant la retenció d'aquest mateix expedient número 
2011/32260 per ordre de Base Gestió d’ingressos.

4. Vist l'informe núm. 0160/rh/cg emès per la directora de Recursos Humans, que queda unit a 
l'expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

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

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

1. Quedar-ne  assabentats de l’escrit tramès per BASE Gestió d’Ingressos, amb domicili al Carrer 
Pere Martell, 2 de Tarragona, de data 18 de març de 2016, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor J. C. V. S. per un import de 1.834,46€€, tot 
exposant que es procedirà, sens perjudici d’una ordre en contrari, a aquest embargament 
una vegada finalitzat l’embargament pendent anterior.

2. Donar compte a l'interessat, a Base Gestió d’Ingressos de Tarragona, al departaments d'aquest 
Ajuntament de Tresoreria i Intervenció i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

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

1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000122 PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD PER EREXPEDIENT NUMERO 4303716000122 PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD PER EREXPEDIENT NUMERO 4303716000122 PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD PER EREXPEDIENT NUMERO 4303716000122 PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD PER ERROR ROR ROR ROR 
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000122 proposta rectificació acord per 
error material. 

1. El 11 d’abril de 2016  mitjançant Junta de Govern Local, a nom de la Comunitat de Propietaris
Edifici Luna amb NIF H-43565498 es va acordar l’arxiu expedient sancionador 4303716000122 per
haver fet efectiu l’import de la sanció.

2. Que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenar en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que disposa l'article 105.2
de la vigent Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú (LRJPA).

3. Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut del
decret,  on consta:

            “1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per la Comunitat de Propietaris Edifici Luna 
amb NIF H-43565498 atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor 



del presumpte responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, 
havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció 
del 30% amb l’import de 281,25.-€.” 

Ha de constar: 
“1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per la Comunitat de Propietaris Edifici Luna 
amb NIF H-43565498 atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor 
del presumpte responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, 
havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció 
del 30% amb l’import de 196,87.-€.” 

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

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

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

1.- Rectificar l’error material d'acord amb el que estableix l'art. 105.2 de la LRPJA, segons detall de 
la part expositiva. 

2.- Donar compte a l'interessat i al departament de Serveis Econòmics. 

1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ    NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSNO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSNO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSNO 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 Kinbonpla 2, 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: Discoteca Santa Locura (Pol. Les Mates El Vendrell). Lloc publicitat: carrer Mossèn
Jaume Soler. Als lloc s indicats hi ha publicitat enganxada a façanes i mobiliari urbà de l’activitat
indicada. No consta permís del departament de Via Pública” 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, mitjançant publicació al BOE número
89 de 13 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  07 de març de 2016.



4. Que ha estat notificat en el BOE número 89 de 13 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. 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 14 de desembre de 2015.

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el l’empresa Kinbonpla 2, S.L..

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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 Kinbonpla 2, S.L. amb
NIF B-63152276 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb
els articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal 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.

1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000293 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. 4303716000293 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant en 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 al  Sr. M. R. responsable solidari de H. R., en qualitat de 
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, tipificada als articles 64.1.b i 74.1.b, perquè va 
protagonitzar els fets “al carrer Llobregat 5. Especificació dels fets presumiblement infringits: Art. 
64.b) Escopir a la via pública. Art. 74.b) Desobeir els mandats de l’autoritat. Observacions: Que el 
Sr. Rakeb durant la intervenció dels agents escup fins a 5 (cinc) vegades fent cas omís a les 
indicacions dels agents. Que és informat que és una acció no permesa segons la OOMM de 
Convivència i aquest respon amb varies escopinades més. Que s’informa al pare, Sr. M. Ra. via 
telefònicament dels fets ocorreguts i passarà a buscar còpia de l’acta. Incidència: Que els agents 
actuants realitzant tasques de proximitat per la zona assignada observen al Sr. R. com llença un 
got de cartró ple de café amb llet al costat d’un arbre i sobre la vorera. Aquest li indiquen que a 
escassos metres hi ha una paperera i manifesta que no ho recull perquè no li dóna la gana i respon 
amb diferents escopinades davant dels agents. La persona interessada no desitja signar l’acta” 
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, mitjançant publicació al BOE número 
89 de 13 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  07 de març de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 89 de 13 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 14 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. M. R. responsable 
solidari de H. R. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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



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 S al Sr. M. R. 
responsable solidari de H. R. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb els articles 64.1.b i 74.1.b de l'ordenança municipal 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.

1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. EXPEDIENT NUMERO 430371EXPEDIENT NUMERO 430371EXPEDIENT NUMERO 430371EXPEDIENT NUMERO 4303715002352 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 5002352 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 5002352 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 5002352 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: : : : Expedient núm.    4303715002352 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import segons resolució. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que si ha presentat al·legacions durant la tramitació de l’expedient el Sr. D. E. C. M., en 
relació amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Assumpte: Tall de 
carrer per ocupació de cuba de formigó. Data: 09/11/2015 Hora inici 11.00 Carrer: Av. 
Espanya . Es fa constar que: Que a l’adreça indicada hi ha una cuba de formigó ocupant una 
part del carrer de pujada de l’avinguda Espanya. Està senyalitzat amb dos triangles. Que la cuba 
de formigó és de l’empresa Argasa amb matrícula xxxx-BZX. Que no tenen permís per fer aquesta 
activitat. S’annexen fotografies. El receptor de l’avís: signa l’acta.” constitutius d’infracció 
de l’article 17.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de 
conformitat amb la Resolució de Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016 amb la 
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 281,25.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data  10 de desembre de 
2015, si  l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podria resoldre el procediment, amb el 
pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tenint dret a la 
reducció del 30% de l'import.

3. Ha estat dictada Resolució expressa amb imposició de sanció de l’import de 281,25.-€, no tenint 
dret d’acollir-se a la reducció del 30%, havent fet efectiu aquest import el 19 d’abril de 2016.

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

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

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



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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. D. E. C. M., pels motius que
s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent fet efectiu l'import de 281,25.-€ de
conformitat amb la sanció imposada.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. D. E. C. M., per
ser responsable de la infracció.

1.5.5. 1.5.5. 1.5.5. 1.5.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PERL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PERL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PERL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER    HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOHAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOHAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOHAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: : : : Expedient núm.    4303716000224 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Que ha presenta al·legacions o proposició de prova l’empresa Distribuidora Internacional de
Alimentación SA amb CIF A-28164754, en relació amb l’expedient núm. 4303716000224
sancionador que se li ha incoat mitjançant la Proposta de Resolució amb Junta de Govern Local el
21 de març de 2016 de la Regidoria de Via Pública, sent el fet denunciat infracció de l’article 17.1
de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

3. El 21 de març de 2016 es va dictar proposta de resolució d'imposició de la sanció, amb Junta de
Govern Local.

4. El 19 d’abril de 2016 va efectuar el pagament l'import de 153,84.-€ del que no s’ha aplicat la
bonificació del 30% correctament, sent l'import de 140,00.-€., data anterior al decret de Resolució
(a la imposició de la sanció), per tant dintre del període de pagament voluntari.

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

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



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

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

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

1. Declarar ferm el procediment sancionador per l’empresa Distribuidora Internacional de
Alimentación SA amb CIF A-28164754, atès que no presenta prova  susceptible d’alterar la
resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva
d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció
en 153,84.-€ del que no s’ha aplicat la bonificació del 30% correctament, sent l'import de 140,00.-
€.

2. Procedir a la devolució de l'ingrés de l'excés de pagament i retornar l'import de 13,84.-€,  tenint
que facilitar les dades bancàries al  Departament de Tresoreria per poder procedir a l'esmentada
devolució.

3. Declarar l’arxiu de l’expedient d’aquesta Resolució donat que l’empresa Distribuidora
Internacional de Alimentación SA, es declara responsable de la infracció.

1111...55.55...66.66....    AAAALLLLTTTTAAAA    PPPPLLLLAAAACCCCAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    444xxxxPPPPEEEERRRR    RRRROOOOBBBBAAAATTTTOOOORRRRIIII    DDDDEEEE    LLLL''''AAAANNNNTTTTEEEERRRRIIIIOOOORRRR    AAAALLLL    CCCC////    DDDDRRRR....    DDDDAAAACCCCHHHHSSSS,,,.... 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Alta placa de gual xxxx per robatori de l’anterior al c/ Dr. Dachs. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada pel Sr. J. N. F. en representació de la Sra. D. F. R., 
en la que sol·licita una nova placa de gual per robatori de la placa 120 del c/ Dr. Dachs  
de la Platja de Calafell.

2. Al c/ Dr. Dachs. hi ha autoritzada una placa de gual amb el núm. xxxx figura en el padró 
municipal amb el nom de la Sra. D. F. R. 

Fonaments de drFonaments de drFonaments de drFonaments de dretetetet    

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. 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.

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

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

1.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent, sol·licitada pel Sr. 
J. N. F., en representació de la Sra. D. F. R., amb el núm. 444xxxx.... Així com donar de baixa la placa 
núm. xxxx al padró de guals, per robatori. 

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

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

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

1111....5555....7777....    AAAALLLLTTTTAAAA        DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    FFFFAAAARRRRIIIIGGGGOOOOLLLLAAAA

FFFFeeeettttssss    

1. El 19 d’abril de 2016, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/13362, instància presentada pel senyor J. G. S. , mitjançant la qual  sol·licita llicència 
municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat a carrer Farigola gaudiria de capacitat per 1 
plaça d’aparcament.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

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

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

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

1111....-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, a favor del  senyor Joaquín Gayete Serra, amb DNI 37107906, situat al carrer 
Farigola, 3 mitjançant la placa de GUAL xxxx , d’acord amb les condicions següents:  

A.- La longitud autoritzada és de 3333 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al garatge, a 
una distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la 
norma UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud 
concedida a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 
cm) situades en els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

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

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals. 
2222....---- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta 
execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent. 
3333....---- Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.  
4444....----    De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.2.3, Article 9.2 es procedeix al prorrateig de la taxa 
corresponent. 
5555....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 
.     

1111....5555....8888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222444444443333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR           

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002443 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. La proposta sancionadora formulada el 07 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303715002443 que s'ha incoat al Sr. A. M. S. en compliment de la proposta de



Resolució d'aquesta Regidoria el 14 de març de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en 
matèria de via pública. 

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

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

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

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 07 de març de 2016 va ser declarada ferma el 14 de 
març de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 83  el 06 d’abril de 2016,  i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

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

8. En el suposat incompliment  reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que 
disposa l'article 70 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que 
diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l'expressat en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a desobediència 
a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un manament 
d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels 
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent". 

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

1. El Sr. A. M. S. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció greu, 
tipificada a l’article 74.1.a de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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



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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. A. M. S., una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el 
que disposa l’article 74.1.a de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

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

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

1111....5555....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000222277770000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR    AAAABBBBRRRREEEEUUUUJJJJAAAATTTT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000270 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador abreujat  

FFFFeeeettttssss::::    

1. El 19 d’abril de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. I. G. R. en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 29 de febrer de 2016, per la 
presumpta comissió d'una infracció en matèria de via pública.

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

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



4. Que el plec esmentat i la proposta de resolució va ser degudament notificat a l'inculpat,
mitjançant publicació al BOE número 83 el 06 d’abril de 2016, i no va presentar, dintre del termini
concedit a aquest efecte, un escrit d'al·legacions i proposició de prova;

5. Que ha estat notificat en el BOE número 83 el 06 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1111....5555....11110000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000222288889999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR    AAAABBBBRRRREEEEUUUUJJJJAAAATTTT       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000289 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador abreujat  

FFFFeeeettttssss: 
1. El 20 d’abril de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. F. C. T., 
en compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 29 de febrer de 2016 , per la 
presumpta comissió d'una infracció en matèria de Via Pública.

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

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 29 de febrer de 2016  el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. F. C. T. , en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de Via Pública, tipificada en l'article 71.1 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer Sant Pere 46. 
Consumir bebidas alcohólicas en via pública y portar botellas de vidrio en inmediaciones 
de la rua de carnaval de Calafell. Material intervingut: Una botella de ron. Observacions: 
Los agentes observan la infracción referenciada. Incidència: Se identifica al infractor, se le informa 
que sería denunciado y se confecciona la presente acta en dependencias policiales por motivos 
operativos.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat i la proposta de resolució va ser degudament notificat a l'inculpat, 
mitjançant publicació al BOE número 83 el  06 d’abril de 2016, i que no va presentar, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, un escrit d'al·legacions i proposició de prova;

5. Que ha estat notificat en el BOE número 83 de data 06 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. 



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

Fonaments de Dret: 

1. Pel que el Sr. F. C. T.  és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una 
infracció    LLEU tipificada a l'article 71.1 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels 
espais públics.

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

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

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

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

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

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

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

1.- IMPOSAR al Sr. F. C. T. una sanció de 500,00.-€ com autor d’una infracció  LLEU, 
consistent en consumir begudes alcohòliques als espais públics atès el que disposa l’article 71 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. F. C. T. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940, de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret. I, alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la sanció 
dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

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



1.5.11. 1.5.11. 1.5.11. 1.5.11. EXPEDIENT NUMERO 4303716000713 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000713 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000713 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I EXPEDIENT NUMERO 4303716000713 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADORPROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR       

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

Expedient núm. 4303716000713 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 01.15 hores expedient per la qual 
es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. A. J. 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: -Mitja (1/2) ampolla de vodka Knebep  (1/2). –Una (1) ampolla de 
Licor 43 (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 17-4-2016. ... 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. A. J.domiciliats al carrer del Congost n. de Sant Vicenç de 
Calders, 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. 4303716000713, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 500,00.-€. 

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

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



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

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

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

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

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

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

1.5.12. 1.5.12. 1.5.12. 1.5.12. EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000320 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. 4303715000320 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 10 de febrer de 2016, en el que se 
li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. S. M. V., en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal sobre 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada a l’article 14.3 i 48.2.E, 
perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça C. Sant Pere, 3 el 22/02/2015 a les 11’34. Dades 
del Gos, Nom: Dana, Raça de gos potencialment perillosa American Stafforshire Terrier. 
Infraccions tipificades a OO.MM tinença animals de companyia. No tenir contractada 
l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E. Portar 
un gos perillós lligat amb una corretja o cadena de més de 2 metres. Portar un gos perillós sense 
morrió a la via o e un espai públic…” que es transcriuen en Junta de Govern  Local d'incoació el 10 
de febrer de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de 



descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en 
el plec de càrrecs el 10 de febrer de 2016. 

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

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per la Policia Local, el 22 de febrer de 2015.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Sebastian Martinez
Villanueva.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 14.3
i 48.2.E i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import de 401,00.- fins 2.000,00.-€
d’acord amb el que disposa l'article 49.2 l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.2 de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 402,00.-€ 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. S. M. V. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 14.3 i 48.2.E de 
l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 
402,00.-€.

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, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940 
de l'Ajuntament.

6. Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: llicència de tinença i conducció de gossos perillosos. 

1.5.13. 1.5.13. 1.5.13. 1.5.13. EXPEDIENT NUMERO 4303714000633 RELATIU EXPEDIENT NUMERO 4303714000633 RELATIU EXPEDIENT NUMERO 4303714000633 RELATIU EXPEDIENT NUMERO 4303714000633 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 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. 4303714000633 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. J. M. S. S., en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal sobre 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada als articles 9, 11, 14 i 
48.2.E, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça C. Baixador el 05/04/2014 a les 21’00. 
Dades del Gos, Raça de gos potencialment perillosa Rottweiler. Infraccions tipificades a 
OO.MM tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. Portar el gos deslligat a la via o en un espai 
públic. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic…” 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. 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 05 d’abril de 2014.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. J. M. S. S. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 



1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera als articles 9,
11, 14 i 48.2.E i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import de 401,00.- fins
2.000,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 49.2 l’ordenança sobre tinença d’animals de
companyia a Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.2 de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 402,00.-€ 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. M. S. S. per la realització 
o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14 i 48.2.E 
de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la 
sanció de 402,00.-€.

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, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940
de l'Ajuntament.

6. Advertir novament que ha estat incomplert el requeriment pel que pot comportar el comís dels
animals objecte de la infracció”, perquè dins el termini assenyalat en l'apartat quart d'aquesta
Proposta de resolució aporti la documentació següent: cartilla de vacunacions, registre censal,
llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu
domicili, en cas contrari s’actuarà en conseqüència.

1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303714000757 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 10 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303714000757 que s'ha incoat al Sr. M. M. M., en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 14 de març de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria 
de via pública.

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

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

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE 
número 49 el 26 de febrer de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de 
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 10 de març de 2016 va ser declarada ferma el 14 de 
març de 2016 pel que no pot alterar la resolució final. 



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

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

Fonaments de Dret: 

1. El Sr. Manuel Mudarra Martínez és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i
ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 300,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

1. IMPOSAR al Sr. M. M. M., una sanció de 300,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposen els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics.

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

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



1.5.15. 1.5.15. 1.5.15. 1.5.15. EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000721 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. 4303714000721 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. M. C. C., en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció greu, molt greu de l'ordenança 
municipal sobre l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada als articles 
9, 11, 14 i 48.2.E, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Psg Marítim, 78 el 16/04/2014 
a les 12’45. Dades del Gos, Nom: Tiger, Raça de gos potencialment perillosa Stafforshire. 
Infraccions tipificades a OO.MM tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense 
llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253E. Portar el gos sense morrió a la via o en un espa públic. Posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip. ...” 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 núm. 83 
de 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 núm. 83 de 06 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 cuál 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 d’abril de 2014. 



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

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

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 9,
11, 14 i 48.2.E i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import de 401,00.- fins
2.000,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 49.2 l’ordenança sobre tinença d’animals de
companyia a Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.2 de l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a
Calafell, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 402,00.-€ dins els límits
establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. M. C. C. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 9, 11, 14 i 48.2.E 
de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la 
sanció de 402,00.-€.



2.... Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut de 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, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940
de l'Ajuntament.

6. Advertir novament que ha estat incomplert el requeriment pel que pot comportar el comís dels
animals objecte de la infracció”, perquè dins el termini assenyalat en l'apartat quart d'aquesta
Proposta de resolució aporti la documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos
perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili, en cas contrari
s’actuarà en conseqüència.

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

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I I I I 
SEGUR DE CALAFELL.SEGUR DE CALAFELL.SEGUR DE CALAFELL.SEGUR DE CALAFELL.       

FETSFETSFETSFETS    

Vistes les sol·licituds de traspàs de parades dels mercat ambulants, per cessament voluntari dels 
seus titulars o canvi d’ubicació, segons la següent relació: 

Titular ActualTitular ActualTitular ActualTitular Actual    Nou titularNou titularNou titularNou titular    
1 E. C. S.

NIF/CIF/TR: .
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada:261 (4 ml) 

M. P. L. 
NIF/CIF/TR: . 
C/. Olivera, 26 
43717-LA BISABAL 
Comerç menor Plantes medicinals 

2 B. R.
NIF/CIF/TR: .
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada:182 (7 ml) 

J. J. R. 
NIF/CIF/TR: .
C/. Hospitalet de l’Infant, 11 
43205-REUS 
Comerç menor Textil i Confecció 

3 A. G. B. 
NIF/CIF/TR: .
 Mercat Ambulant  de 
Calafell Parades: 180 (18 ml) 

FRUTAS VERDES TORREFORTA 
NIF/CIF/TR: B55675151 
Bloc Iris, 21 2-4 La Floresta 
43006-TARRAGONA 
Comerç menor Fruita i Verdures. 



4 P. O. S NIF/CIF/TR:  Mercat 
Ambulant de Calafell 
Parada:133 (9 ml) 

J. C. C. G.
NIF/CIF/TR: 
C/. Luxemburgo, Nau-15 Polg Constantí 
43120-CONSTANTI 
Comerç menor Textil , Confecció i Bijuteria 

5 HELIX 14 S.L. 
NIF/CIF/TR: B66371139 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada: 10 (8 ml) 

D. N. E. NIF/CIF/TR: . 
C/. Montblanc 12 Bx-3 
43006-TARRAGONA 
Comerç menor Textil i Confecció 

6 M. L P.G. NIF/CIF/
TR: .Mercat Ambulant de 
Calafell Parada: 20 (8 ml) 

L. R. 
NIF/CIF/TR: .
Camí Masia Xicarró, 11 
43006-TARRAGONA 
Comerç menor Fruita i Verdures. 

7 M. I. R. M. NIF/CIF/
TR: .Mercat Ambulant de 
Calafell Parada: 28 (10 ml) 

J. B. C.
NIF/CIF/TR:. 
C/. Mossèn Joan Avinyó, 27-27  1-2 
08800-CUBELLES 
Comerç menor Textil i Confecció. 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    

Atès que, d’acord amb  la Llei 7/2011 de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres, Decret 
legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, i Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre Comerç Interior, les 
autoritzacions municipals són transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’Administració 
competent, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga. 

Vist el Reglament Regulador dels Mercats no Sedentaris al Municipi de Calafell 

Atès que l’activitat de la parada serà la mateixa, o ampliació d’activitat existent, o activitat que 
no existeixi en el mercat. 

Atès que els Srs. Paradistes transmitents, no tenen cap deute amb l’Ajuntament. 

Atès que els nous paradistes, han presentat la documentació preceptiva, prèvia per a 
traspassos, a excepció de traspassos entre paradistes, o ampliació deparades, que ja estan 
donats d’alta al padró dels mercats, amb la qual cosa ja disposem de la documentació 
requerida. 

Vist el Decret núm. 2015/2667 de 22 de juny, de Delegacions de l’Alcaldia als Regidors. 

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

Primer.Primer.Primer.Primer.-  Acceptar els traspassos sol.licitats i donar d’alta al padró dels mercats ambulants de 
Calafell i Segur de Calafell, als nous titulars, segons la relació abans referenciada, fins el termini 
que resti l’autorització, de conformitat amb la legislació vigent, i amb la condició de l’activitat a 
exercir, segons s’ha descrit anteriorment. 

Segon.Segon.Segon.Segon.----    Donar de baixa del mateix padró dels mercat ambulants als titulars cessants. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Donar compte del present acord a les parts interessades i al Servei de mercats . 



1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. 1.7.1. APROVAR L'ACORD ENTRE LA REGIDORIA D'ENSENYAMENT DE L'AJUNTAMENT DE APROVAR L'ACORD ENTRE LA REGIDORIA D'ENSENYAMENT DE L'AJUNTAMENT DE APROVAR L'ACORD ENTRE LA REGIDORIA D'ENSENYAMENT DE L'AJUNTAMENT DE APROVAR L'ACORD ENTRE LA REGIDORIA D'ENSENYAMENT DE L'AJUNTAMENT DE 
CALAFELL AMB L'EMPRESA TANDEM WELLNESS SL PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CALAFELL AMB L'EMPRESA TANDEM WELLNESS SL PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CALAFELL AMB L'EMPRESA TANDEM WELLNESS SL PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE CALAFELL AMB L'EMPRESA TANDEM WELLNESS SL PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE 
NATACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2N, 3R I 4T DE PRIMÀRIA DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS NATACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2N, 3R I 4T DE PRIMÀRIA DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS NATACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2N, 3R I 4T DE PRIMÀRIA DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS NATACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2N, 3R I 4T DE PRIMÀRIA DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS 
DEL MUNICIPIDEL MUNICIPIDEL MUNICIPIDEL MUNICIPI       

FetsFetsFetsFets    

1. Amb data 05 d’abril de 2016, la tècnica d’Ensenyament emet informe referent a la proposta de
contracte de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell amb l’empresa Tandem
Wellness S.L., per organitzar cursos de natació.

2. La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell ha cregut interessant mantenir els
cursos de natació en el tercer trimestre pels alumnes de 3r i 4t de primària, en horari lectiu, pel
curs 2015-2016 a tots els centres de primària del municipi.

3. La novetat d’aquest curs és que s’ha volgut incrementar els cursos de natació als alumnes de 2n
de primària per tal que es vegi una continuïtat d’aquesta activitat.

4. Es continuarà mantenint l’activitat per al cicle mitjà ja que s’observa que és una franja d’edat en
la qual els alumnes són més autònoms i poden realitzar aquesta activitat amb èxit.

5. La durada d’aquesta activitat s’estableix entre el 18 d’abril al 10 de juny de 2016 18 d’abril al 10 de juny de 2016 18 d’abril al 10 de juny de 2016 18 d’abril al 10 de juny de 2016 (tercer
trimestre escolar).

6. L’activitat estarà destinada a alumnes de 2n, 3r i 4t de primària de tots els centres educatius del
municipi de Calafell.

7. L’ import de l’activitat serà de 13.441,50 € IVA inclòs per a tota l’activitat13.441,50 € IVA inclòs per a tota l’activitat13.441,50 € IVA inclòs per a tota l’activitat13.441,50 € IVA inclòs per a tota l’activitat.

8. Els alumnes aniran acompanyats de professors a la piscina i allí tindran els monitors  (amb les
ràtios corresponents) per poder fer les classes de natació.

9. El tipus de contractació que es portarà a terme amb l’empresa TANDEM WELLNESS és de
contracte menor (art. 111 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic).

10. En data 15 d’abril el departament d’Ensenyament sol·licita proposta de despesa número
795/2016.

11. En data 20 d’abril el departament d’Intervenció emet informe favorable número 337/2016
comunicant la conformitat a les propostes de despeses número 795 /2016, els quals queden
units a l’expedient

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



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

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

3. Segons l’article 111.1 del TRLCSP, en els contractes menors la tramitació de l’expedient només
exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquesta de la despesa corresponent.

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.  APROVAR l’acord amb l’empresa Tandem Wellness, S.L. amb NIF B-64400146 per a la 
realització de cursets de natació als alumnes de segon, tercer i quart de primària dels centres 
educatius de Calafell, en horari lectiu, durant el tercer trimestre del curs 2015/2016. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. La durada dels cursos s’estableix entre el 18 d’abril i el 10 de juny de 201518 d’abril i el 10 de juny de 201518 d’abril i el 10 de juny de 201518 d’abril i el 10 de juny de 2015. 

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER. Aprovar la proposta de despesa núm. 795/2016 del departament d’ensenyament que 
ascendeix a  13.441,50 € IVA inclòs13.441,50 € IVA inclòs13.441,50 € IVA inclòs13.441,50 € IVA inclòs 

QUART.QUART.QUART.QUART. Donar compte del present acord a l’empresa Tandem Wellness, S.L., i als Departaments 
d’Intervenció i de Tresoreria municipals. 

1.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

1.8.1. 1.8.1. 1.8.1. 1.8.1. PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD 3 JUNY 2015 RENUNCIA IMPORT NO GASTAT DE LA PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD 3 JUNY 2015 RENUNCIA IMPORT NO GASTAT DE LA PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD 3 JUNY 2015 RENUNCIA IMPORT NO GASTAT DE LA PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD 3 JUNY 2015 RENUNCIA IMPORT NO GASTAT DE LA 
SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2013SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2013SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2013SUBVENCIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2013       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 3 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va acordar renunciar a l’import de
9.565,25 euros de la subvenció atorgada per a la realització del Programa mixt Treball i
Formació per a persones aturades no perceptores que regula l’Ordre EMO/2010/2013.

2. En data 26 d’abril de 2016 es rep via correu electrònic una comunicació del SOC indicant
que l’import al qual s’ha renunciat no és correcte.

3. A continuació es transcriu literalment el correu electrònic rebut:

L'import justificat acceptat (120.311,95 €) és inferior a l’import atorgat total (129.736,80
€)

BLOC 1BLOC 1BLOC 1BLOC 1: l’import imputat (113.427,42 €) és inferior a l’import atorgat (122.986,80 €). La
diferència és 9.559,38 Euros9.559,38 Euros9.559,38 Euros9.559,38 Euros.

BLOC 2BLOC 2BLOC 2BLOC 2: l’import justificat acceptat (6.750,00 €) és igual a l’import atorgat (6.750,00 €).



Segons l’Annex 1 de la Resolució EMO/1677/2013, de 24 de juliol, per la qual s’estableixen 
els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l’ocupació, en 
matèria de formació d’oferta, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, el mòdul 
que li correspon segons l’especialitat desenvolupada és el següent: 

CURS  13/PANP2013/211/0094947/001: 

Especialitat: COML – Logística  (Formació presencial)  4,64 euros 

Per tant, l’import subvencionable en concepte de formació és: 4,64 € x 15 alumnes x 99 
hores = 6.890,40 Euros. 

A la Resolució d’atorgament, l’import atorgat es va calcular en base a un mòdul estàndard 
de 5,00 Euros: 5 € x 15 alumnes x 90 hores = 6.750,00 Euros. No obstant això, l'entitat 
imputa a aquest curs un import de 6.884,53 €. 

En conseqüència, l’import subvencionable definitiu és de 6.884,53 €. La diferència amb 
l’import atorgat segon resolució (6.750,00 €) és de - 134,53 Euros. 

En conseqüència , l’import total de la renúncial’import total de la renúncial’import total de la renúncial’import total de la renúncia és de 9.559,38    - 134,53    = 9.424,85 = 9.424,85 = 9.424,85 = 9.424,85 
EuroEuroEuroEuros.s.s.s. 

El dia 3 de juny de 2015, l'entitat va renunciar a un import de 9.565,25 € corresponent al 
BLOC 1: experiència laboral (9.559,38 €) i al BLOC 2: formació (5,87 €). 

4. Per tant, és necessari realitzar de nou la declaració de renúncia amb els imports totals,
quedant sense efecte l’anterior declaració. Us adjuntem el model de renúncia per
completar les dades de l’Entitat i el peu de signatura; i signar-la.

Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: 

1. Ordre EMO/2012/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació
adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la
prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

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

1.1.1.1. Rectificar l’import al qual es va renunciar mitjançant acord de data 3 de juny de 2015,  de
9.565,25 € euros, de la subvenció atorgada per a la realització del Programa mixt Treball i
Formació per a persones aturades no perceptores que regula la Ordre EMO/210/2013, sent
l’import correcte proposat pel SOC, 134,53 euros inferior, és a dir de  9.424,85 euros

2.2.2.2. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria.



1.8.2. 1.8.2. 1.8.2. 1.8.2. REINTEGRAMENT DE 39'78 EUROS CORRESPONENTS ALS INTERESSOS LEGALS DE LA REINTEGRAMENT DE 39'78 EUROS CORRESPONENTS ALS INTERESSOS LEGALS DE LA REINTEGRAMENT DE 39'78 EUROS CORRESPONENTS ALS INTERESSOS LEGALS DE LA REINTEGRAMENT DE 39'78 EUROS CORRESPONENTS ALS INTERESSOS LEGALS DE LA 
SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARRIS 2013, PROGRAMA 5SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARRIS 2013, PROGRAMA 5SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARRIS 2013, PROGRAMA 5SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARRIS 2013, PROGRAMA 5       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 10 de desembre de 2015 es rep resolució d’acceptació de renúncia de la subvenció
atorgada corresponent a l’acció Dinamització comunitària i número de codi TLB-101/13-
51-01 dins del Programa 5 Programes d’experienciació laboral, en base a l’Ordre
EMO/269/2013, de 24 d’octubre.

2. Mitjançant aquesta resolució, el Servei d’Ocupació de Catalunya, resol:

Acceptar la renúncia parcial de la subvenció atorgada mitjançant resolució de data
18/12/2013, en la quantia de 4.609,92 euros, corresponent a l’acció Dinamització
comunitària i número de codi TLB-101/13-51-01 dins del Programa 5 Programes
d’experienciació laboral

Acceptar a tràmit l’import de 4.609,92 euros reintegrat per l’Ajuntament de Calafell en
data 29 de maig de 2015 al compte restringit d’ingressos del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

Declarar l’obligació de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantia de 39,78 euros
corresponents als interessos legals segons consta a l’annex de la resolució.

Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: 

1. Ordre EMO/269/2013, de 24 d'octubre,  de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8
d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte
Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

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

1. Reintegrar al SOC l’import de 39,78 euros en concepte d’interessos legals corresponents a
la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball
als barris 2013, Programa 5.... Programes d’experienciació laboral Dinamització comunitària
amb codi TLB-101/13-51-01

2. L’ ingrés es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte restringit del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya

Núm. De compte: 2100 1183 35 0200135636

IBAN: ES3521001183350200135636

Cal que a l’hora de fer l’ ingrés s’identifiqui:

Entitat que fa l’ ingrés

Projecte “Treball als barris”

Número d’expedient i acció TLB-101/13-51-01Dinamització comunitària



Caldrà enviar el comprovant de la transferència bancària amb les dades esmentades a 
l’adreça de correu electrònic: tresoreria.soc@gencat.cat adreçat al Servei de Pressupostos i 
Gestió Econòmica o la fax 935536564 

3. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departaments d’Intervenció i

Tresoreria.

1.8.3. 1.8.3. 1.8.3. 1.8.3. RENUNCIA I REINTEGRAMENT PARCIAL DE L'IMPORT NO GASTAT DE LA SUBVENCIÓ RENUNCIA I REINTEGRAMENT PARCIAL DE L'IMPORT NO GASTAT DE LA SUBVENCIÓ RENUNCIA I REINTEGRAMENT PARCIAL DE L'IMPORT NO GASTAT DE LA SUBVENCIÓ RENUNCIA I REINTEGRAMENT PARCIAL DE L'IMPORT NO GASTAT DE LA SUBVENCIÓ 
TREBALL ALS BARRIS 2013. PROGRAMA 2TREBALL ALS BARRIS 2013. PROGRAMA 2TREBALL ALS BARRIS 2013. PROGRAMA 2TREBALL ALS BARRIS 2013. PROGRAMA 2       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 18 de desembre de 2013 s’ha rebut annex de la resolució d’atorgament de
subvenció del SOC per un import de 131.342,72 euros per la realització dels programes:

----Programa 2.Programa 2.Programa 2.Programa 2. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la
inserció laboral de col·lectius especials

---- Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials:
import subvencionat 89.650,88 euros

----Programa 5.Programa 5.Programa 5.Programa 5. Programes d’experienciació laboral

- Dinamització comunitària: import subvencionat 41.691,84 euros

2. En data 17 de març de 2014 l’Ajuntament de Calafell ha rebut la resolució d’atorgament
de subvenció, pel mateix import i programes que consten a l’annex al que fa referència el
decret 2013/5805.

3. En data 3/02/2014 l’Ajuntament de Calafell ha rebut l’ ingrés del 100% de la subvenció
atorgada, és a dir de 131.342,72 euros.

4. El programa 2 Programa Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb
dificultats especial es va realitzar del 30/12/2013 al 29/12/2014. La subvenció atorgada per
aquest projecte en concret  és 89.650,88 euros.

5. En data 18/04/2016 es rep resolució final de revocació parcial relativa la  subvenció
atorgada corresponent a l’acció Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb
dificultats especials amb número d’expedient TLB-101/13-21-01

6. El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ens comunica que efectuada la revisió de la
documentació justificativa de la subvenció es constata que l’import justificat correctament
per l’Ajuntament de Calafell per a la realització d’aquesta acció és de 69.138,62 euros. La
diferència entre l’import atorgat (89.650,88 euros) i el que el SOC considera justificat,
quantificada en 20.512,26 euros, és deguda a despeses no efectuades.

Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: 

1. Ordre EMO/269/2013, de 24 d'octubre,  de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8
d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa



de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte 
Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.    

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

1. Renunciar a l’import no gastat de 20.512,26 euros, de la subvenció atorgada de
89.650,88 euros corresponent a l’acció Dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius
amb dificultats especials amb número TLB-101/13-21-01

2. Reintegrar al SOC l’import de 20.512,26 euros en concepte de fons percebuts
indegudament, més els interessos legals en la quantia de 356,01 euros

3. El termini per a fer aquest reintegrament, donat que s’ha rebut la notificació en entre els
dies 16 i últim de mes, compren des de la data de recepció de la notificació fins el dia cinc
de segon mes posterior, o, si aquest no fos hàbil, fins l’ immediatament hàbil següent, és
a dir fins el dia 6 de juny de 2016.

4. El pagament s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària al compte restringit
d’ingressos del Servei d’Ocupació

ENTITAT: 2100 

OFICINA: 1183 

DÍGIT DE CONTROL: 35 

Nº DE COMPTE: 0200135636 

IBAN: ES3521001183350200135636 

Cal que a l’hora de fer l’ ingrés s’identifiqui: Entitat que fa l’ ingrés, Projecte “Treball als 
barris”, Número d’expedient ( TLB-101/13), Programa i tipus d’acció concret que dona lloc 
a l’ ingrés: Programa 21-01 

Un cop fet l’ ingrés, cal que enviar el comprovant de la transferència bancària amb les 
dades esmentades al fax de la secció de Tresoreria 935536564 o  l’adreça de correu 
electrònic: tresoreria.soc@gencat.cat adreçat al Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica. 

5. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departaments d’Intervenció i

Tresoreria.

DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,    
PEL QUAL S'APROVA ELPEL QUAL S'APROVA ELPEL QUAL S'APROVA ELPEL QUAL S'APROVA EL    TEXT REFTEXT REFTEXT REFTEXT 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 GIM LOCAL DE GIM LOCAL DE GIM LOCAL DE 
CATALUNYA  EN EL SEUCATALUNYA  EN EL SEUCATALUNYA  EN EL SEUCATALUNYA  EN EL SEU    ART. 54 ART. 54 ART. 54 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, T, T, T, 
ACORDA INCLOURE A  LACORDA INCLOURE A  LACORDA INCLOURE A  LACORDA INCLOURE A  L’ORDRE DEL DIA,’ORDRE DEL DIA,’ORDRE DEL DIA,’ORDRE DEL DIA,    AMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS CIA ELS SEGÜENTS CIA ELS SEGÜENTS CIA ELS SEGÜENTS 
ASSUMPTES: ASSUMPTES: ASSUMPTES: ASSUMPTES:     

3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS3.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS    ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 



3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 5 TANCAMENT OBRES D'ADEQUACIÓ MASIA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 5 TANCAMENT OBRES D'ADEQUACIÓ MASIA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 5 TANCAMENT OBRES D'ADEQUACIÓ MASIA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 5 TANCAMENT OBRES D'ADEQUACIÓ MASIA 
VILARENC PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI A L'EMPRENEDORIA I FOMENT DE L'OCUPACIÓVILARENC PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI A L'EMPRENEDORIA I FOMENT DE L'OCUPACIÓVILARENC PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI A L'EMPRENEDORIA I FOMENT DE L'OCUPACIÓVILARENC PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI A L'EMPRENEDORIA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ       

Fets Fets Fets Fets 

Vista la certificació d’obres núm. 5 (tancament)  i la corresponent factura, relativa al projecte 
d’adequació de la Masia Vilarenc, per a la creació d’un servei a l’emprenedoria i foment de 
l’Ocupació, presentada per l’empresa adjudicatària GOMINTEC, SL., per un import de 11.267,17€ 

Atès que la mateixa ha estat conformada per l’arquitecte municipal, director de les obres. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist l’informe núm. 1582/13-PD2257, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient 
de licitació de les obres. 

ConclusióConclusióConclusióConclusió    

La regidoria d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT –URBANISME, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 (tancament) i la corresponent factura, relativa al 
projecte d’adequació de la Masia Vilarenc, per a la creació d’un servei a l’emprenedoria i foment de 
l’Ocupació, presentada per l’empresa adjudicatària GOMINTEC, SL., per un import de 11.267,17€ 

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: 

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 (tancament) i la corresponent factura, relativa al 
projecte d’adequació de la Masia Vilarenc, per a la creació d’un servei a l’emprenedoria i foment de 
l’Ocupació, presentada per l’empresa adjudicatària GOMINTEC, SL., per un import de 11.267,17€ 

SEGON.- Donar compte d’aquest acord a la part interessada i al Departament d’Intervenció. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:30, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




