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A Calafell, en data 23 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. 

AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

NNNNOOOO    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS::::    
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 

AAAALLLLTTTTRRRREEEESSSS    AAAASSSSSSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTSSSS:::: 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1111....1111....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    SSSSEEEECCCCRRRREEEETTTTAAAARRRRIIIIAAAA 

1111....1111....1111....    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEELLLL    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEECCCCLLLLAAAAMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPAAAATTTTRRRRIIIIMMMMOOOONNNNIIIIAAAALLLL    IIIINNNNSSSSTTTTAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    DDDDAAAANNNNYYYYSSSS    
PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAALLLLSSSS    ((((RRRRPPPP    44440000////11115555))))       

FFFFeeeettttssss 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts pel senyor J. C. C. F. com
a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, concretament al Passeig

Marítim, a l’alçada del carrer Roine, a Segur de Calafell, en data 13 d’agost de 2014, vora les 12:15
hores .

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels
fets data del dia 15 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant
RGE) 29.156, acompanyant informes mèdic i fotografies. 

3. Mitjançant Decret 2015/1401 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada
degudament en data 2 d’abril de 2015, amb RGS 5.789.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i reconstrucció
d’accidents en data 30 de març de 2015.

5. El dia 7 de setembre de 2015, amb RGS 10.214, 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 J. C. C. F. per caiguda al Passeig Marítim, a 
l’alçada del carrer Roine, a Segur de Calafell en data 13 d’agost de 2014, vora les 12:15 hores.

2. La quantitat reclamada no és justificada ni acreditada.

3. A l’hora de la caiguda hi havia llum natural per percebre les possibles anomalies del paviment.

4. De l’informe tècnic es desprèn que:
• No consten cap noticia dels fets als registres de seguretat d’aquest ajuntament.
• L’incident va ocórrer fora de la zona de pas de vianants, és a la zona d’aparcament de vehicles 

per la qual cosa el senyor Ros va travessar la via per zona no autoritzada.
• La anomalia del lloc suposa un risc salvable en circumstàncies de major atenció.
• El servei de clavegueram i d’aigües és desenvolupat, per concessió, per SOREA amb NIF: 

A-08146367.

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 17 de maig 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 Juan Carlos Cos Fernández com a conseqüència de caiguda al Passeig Marítim, a l’alçada
del carrer Roine, a Segur de Calafell en data 13 d’agost de 2014, vora les 12:15 hores, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• 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 ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 200/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 200/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 200/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 200/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 200/2015  
Interessat: RECUPERACION DE CHATARRA Y METALES JURADO ZAMBRANO SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1- En data 22 de desembre de 2015, l’empresa RECUPERACION DE CHATARRA Y METALES JURADO
ZAMBRANO SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 200/2015  per l’execució
de rasa per a soterrament de línia B.T. finca situada al Polígon 3 parcel·la 53 part de la partida del
Coscó Vell de Calafell (Ref. Cadastral Núm. 43037A003000530000LL).

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer tècnic municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon ha emès
informe favorable en data 12 d'abril de 2016 el qual consta a l’expedient, sota els següents
condicionats:
- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada. 
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a 
l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per 
tècnic competent i visat si s’escau, adjuntant documentació gràfica que quedi acotat el traçat definitiu 
de la rasa realitzada, la qual seguirà el traçat del camí existent. 
- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent. 
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven 
abans d’iniciar-se les obres. 
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de 
treball no hi quedin restes. 
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cm. més d’amplada a cada 
costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que 
els 30 cm. d’asfalt es realitzarà només per un costat. 
- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de 
senyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la 
seva totalitat pel peticionari de les obres. 



- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no 
interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent. 
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....    
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent. 
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats 
corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per 
les obres. 
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud 
caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m. 
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord 
amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també 
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament. 
- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol. 
- Caldrà fer dipòsit de la fiança per obres, d’acord amb el que estableix l’article 17 de la Taxa de 
LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISME, de les ordenances fiscals 2016. S’estima un import resultant de la fiança de 1.322,5 
euros, aplicant una afectació de façana de 105,8m per un import de 250 euros/m. considerant que es 
tracta d’un carrer no convencional (camí de terra en una zona no urbanitzada) s’estima un valor de 
fiança del 5% de l’import resultant. 

3-Vist l’informe jurídic, de data 15 d’abril de 2015, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa RECUPERACION DE CHATARRA Y METALES JURADO ZAMBRANO SL  la
llicència d'obres menors Exp. Núm.  200/2015  per l’execució de rasa per a soterrament de
línia B.T. finca situada al Polígon 3 parcel·la 53 part de la partida del Coscó Vell de Calafell
(Ref. Cadastral Núm. 43037A003000530000LL),   subjecte a les condicions especials
requerides en l’informe de l'Enginyer tècnic municipal, 12 d'abril de 2016  adjunt a aquesta
resolució, i a les següents condicions generals:



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

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIU    

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

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més la 
zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell 
(poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre el 
dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, 
estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. No seran autoritzats 
els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de serveis a la via pública de 



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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCI D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 82/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCI D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 82/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCI D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 82/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCI D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 82/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 82/2016  
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

1111. En data14 d’abril de 2016, l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A., va sol·licitar llicència
urbanística d’obres menors Exp. núm. 82/2016  per l’execució d’obertura d’1 cata sobre vorera i
calçada de 3 X 0,4 m2 en total per connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous abonats
del Pss. Marítim St. Joan de Déu, 231-233 de Calafell ref. núm. 160229TRC CO.



2.2.2.2. Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Enginyer tècnic municipal, Sr. Aleix Solé i Ramon ha emès
informe favorable en data 13 de maig de 2016, el qual consta a l’expedient sota els següents
condicionats:

- Es condiciona la realització dels treballs a la prèvia autorització per part del Departament de política
territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya, Direcció general de Ports, Aeroports i
Costes per estar situats a la zona de protecció de 20m de la costa.
- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la
finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si
s’escau.
- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans
d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi
quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cm. més d’amplada a cada costat de la
rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cm. d’asfalt es
realitzarà només per un costat.
- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de tràfic
afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel peticionari de les
obres.
- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així
com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà
tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el que
estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.
- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

3.3.3.3. Vist l’informe jurídic, de data 18 de maig de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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



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

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

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

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

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

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de dos
mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per la resta
d’obres.
D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  82/2016  per l’execució d’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de 3 X 0,4 m2 en
total per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats al Pss. Marítim St.
Joan de Déu, 231-233 de Calafell ref.núm. 160229TRC CO, subjecte a les condicions especials



requerides en l’informe de l'Enginyer Tècnic Municipal de 13 de maig de 2016  adjunt a 
aquesta resolució, i a les següents condicions generals:    

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

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIU    

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

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més la 
zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell 
(poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre el 
dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, 
estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. No seran autoritzats 



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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzarode no s’autoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. Advertir que es condiciona la realització dels treballs a la prèvia autorització per part del
Departament de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya, Direcció
general de Ports, Aeroports i Costes per estar situats a la zona de protecció de 20m de la
costa.

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ ANTIC CLUB TENNIS BONAVISTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ ANTIC CLUB TENNIS BONAVISTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ ANTIC CLUB TENNIS BONAVISTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ADEQUACIÓ ANTIC CLUB TENNIS BONAVISTA 
PER A LA UBICACIÓ D'UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIAPER A LA UBICACIÓ D'UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIAPER A LA UBICACIÓ D'UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIAPER A LA UBICACIÓ D'UN CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA       

FetsFetsFetsFets    

Vista la certificació d’obra núm. 1, i la corresponent factura relativa al projecte d’Adequació de l’antic 
tennis Bonavista, per a l’ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i floristeria, presentada 
per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per un import de 53.174,54€. 

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



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist l’informe núm. 1000/14-PD 1558, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient 
de licitació de les obres. 

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’obra núm. 1, i la corresponent factura relativa al projecte 
d’Adequació de l’antic tennis Bonavista, per a l’ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i 
floristeria, presentada per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per un import de 53.174,54€. 

SEGON.  Donar compte d’aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció. 

1111....2222....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL····LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS    AAAALLLL    CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAATTTT    DDDDEEEE    
CCCCOOOOMMMMPPPPAAAATTTTIIIIBBBBIIIILLLLIIIITTTTAAAATTTT    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    IIIIMMMMPPPPLLLLAAAANNNNTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    BBBBEEEENNNNZZZZIIIINNNNEEEERRRRAAAA    AAAA    LLLLAAAA    CCCCTTTTRRRRAAAA....    DDDDEEEE    BBBBAAAARRRRCCCCEEEELLLLOOOONNNNAAAA 

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Presentació d’al·legacions al certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic emès per la 
implantació de l’activitat de BENZINERA A LA CTRA. DE BARCELONA de Segur de Calafell. 43882 
CALAFELL. 

FFFFeeeettttssss    
1. L’11 de gener de 2016, el senyor Josep Vera Padrós, en representació de la mercantil 

PETRONIEVES SL, va sol·licitar certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic per la 
implantació de l’activitat de BENZINERA a la Ctra. De Barcelona de Segur de Calafell.

2. El 5 de febrer de 2016 es va emetre el certificat sol·licitat, el qual era negatiu respecte la 
implantació de l’activitat pretesa.

3. El 27 de febrer de 2016 la senyora Maria Catharina Peeters, en representació del senyor Josep 
Vera Padros, presenta escrit en el qual sol·licita que es torni a considerar la seva petició inicial, i 
en virtut de l’article 3 de la Modificació del Reial Decret-Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures 
urgents d’intensificació de la competència en mercats de bens i serveis, es permeti la 
instal·lació de l’activitat sol·licitada.

4. Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, de data 9 de maig, el qual queda 
incorporat i s’adjunta a l’expedient, i del qual es desprèn la següent conclusió: “ÉÉÉÉssss    ppppeeeerrrr    ttttooootttt 
llll’’’’aaaannnntttteeeerrrriiiioooorrrr    qqqquuuueeee    eeeennnntttteeeennnneeeemmmm    qqqquuuueeee    aaaaqqqquuuueeeesssstttt    ccccaaaassss    nnnnoooo    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxx    lllleeeessss    ccccoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnnssss    nnnneeeecccceeeessssssssààààrrrriiiieeeessss    ppppeeeerrrr    ppppooooddddeeeerrrr 
aaaaccccoooolllllllliiiirrrr----sssseeee        aaaallll    ssssuuuuppppòòòòssssiiiitttt    rrrreeeegggguuuullllaaaatttt    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaarrrrttttiiiicccclllleeee    3333    ddddeeeellll    RRRReeeeiiiiaaaallll    DDDDeeeeccccrrrreeeetttt----LLLLlllleeeeiiii    6666////2222000000000000,,,,    iiii    ppppeeeerrrr    ttttaaaannnntttt    nnnnoooo    lllliiii    ééééssss 
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó    ccccaaaapppp    aaaassssppppeeeecccctttteeee    ddddeeeellll    mmmmaaaatttteeeeiiiixxxx....    PPPPeeeerrrr    ttttaaaannnntttt,,,,    eeeennnnssss    rrrreeeeffffeeeerrrrmmmmeeeemmmm    eeeennnn    eeeellll    sssseeeennnnttttiiiitttt    iiiinnnniiiicccciiiiaaaallll    rrrreeeeccccoooolllllllliiiitttt    eeeennnn    eeeellll 
cccceeeerrrrttttiiiiffffiiiiccccaaaatttt    ddddeeee    ccccoooommmmppppaaaattttiiiibbbbiiiilllliiiittttaaaatttt    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    eeeemmmmèèèèssss,,,,    eeeennnn    eeeellll    qqqquuuuaaaallll    eeeessss    ppppoooossssaaaavvvvaaaa    ddddeeee    mmmmaaaannnniiiiffffeeeesssstttt    qqqquuuueeee    aaaaqqqquuuueeeesssstttt 
úúúússss    ddddeeee    bbbbeeeennnnzzzziiiinnnneeeerrrraaaa    NNNNOOOO    ÉÉÉÉSSSS    PPPPEEEERRRRMMMMÈÈÈÈSSSS....    ““““ 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb el Reial Decret-Llei 6/2000, de 23 de juny, de medidas urgentes de instensificación
de la competencia en mercados de bienes y servicios.



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

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. Desestimar Desestimar Desestimar Desestimar les al·legacions presentades, i ratificar el certificat de compatibilitat, el qual
s’adjunta com a document núm. 2.

2.2.2.2. Notificar la present resolució a l’interessat.

1111....2222....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAMMMMPPPPLLLLIIIIAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    PPPPRRRRÒÒÒÒRRRRRRRROOOOGGGGAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    
222288886666////2222000000005555    PPPPEEEERRRR    UUUUNNNN    HHHHAAAABBBBIIIITTTTAAAATTTTGGGGEEEE    UUUUNNNNIIIIFFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIAAAARRRR    AAAAÏÏÏÏLLLLLLLLAAAATTTT    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    AAAALLLL    CCCC////    DDDDEEEE    LLLLAAAA    SSSSAAAANNNNEEEERRRRAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    
BBBBOOOONNNNAAAANNNNOOOOVVVVAAAA    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....           

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Sol·licitud d’ampliació de pròrroga del termini d’execució de les obres d’un habitatge unifamiliar aïllat 
al c/ Sanera de l’Urb. Bonanova de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 30 de setembre de 2014 es va atorgar, mitjançant decret de la regidoria d’Urbanisme núm.

2014/5.064, la rehabilitació de la llicència i la concessió de la pròrroga d’acord amb el que estableix

la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de

la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

2. El 16 de febrer de 2015 es va atorgar, mitjançant decret de la regidoria d’Urbanisme núm.

2015/594, la concessió de la pròrroga d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera

de la Llei 3/2012 i la Disposició Final Segona de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de seguretat

industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes de Catalunya, la qual modifica l’apartat

3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012.

3. Vist que mitjantçant  RGE  núm. 2016/1358  de data  14 de gener de 2016 el senyor Jose Manuel

Caballero Barrera, en representació del Sr. Mariano González Franco  sol·licita l’ampliació del

termini de la prorroga per la finalització d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al C/ De la Sanera,

22 de la Urb. Bonanova de Calafell,  atorgada en virtut de la Disposició Modificativa Cinquena de la

Llei 14/2015, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la

Llei 3/2012.

4. El 27 de gener de 206, l’arquitecte municipal, Sr. Tomàs Gutiérrez Garzón, emet informe del que

es desprèn:

---- ProcedeixProcedeixProcedeixProcedeix    la concessila concessila concessila concessióóóó    de l’ampliacide l’ampliacide l’ampliacide l’ampliacióóóó    dedededellll    terminiterminiterminitermini    de la prde la prde la prde la pròòòòrrogarrogarrogarroga per l’execució de les obres

d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de la Sanera núm de la Urb. Bonanova de Calafell, 



promogut pel senyor Mariano González Franco i tramitada amb exp. núm. O.N.P. 286/2005, 

d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 

i la modificació del termini introduïda per la Disposició Modificativa Cinquena de la Llei 14/2015 de 

21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 

3/2012. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Aquesta Pròrroga del termini d’execució es va atorgar en virtut del que estableix la Disposició

Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i la Disposició Final Segona de

la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els

productes de Catalunya.

2. El termini pel qual s’atorgà aquesta pròrroga és el màxim que determinava aquesta Disposició

Final Segona de la Llei 9/2014, que era fins el    31 de desembre de 2015....    

3. La Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de

normes tributàries i de la Llei 3/2012, publicada al DOGC el 23 de juliol de 2015 i en vigor

l’endemà de la seva publicació, determina en la seva Disposició Modificativa Cinquena la

modificació de l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de febrer, de

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3

d’agost, la qual resta redactada de la forma següent: “El termini màxim de pròrroga de les

llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2, éééés el 31 de desembre de 2016s el 31 de desembre de 2016s el 31 de desembre de 2016s el 31 de desembre de 2016.”

4. Per tant, el sr. Mariano González Franco que té la pròrroga atorgada per trobar-se dins del

supòsit contemplat en el punt 2 de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012,  li és

d’aplicació la modificació del termini que determina Disposició Modificativa Cinquena de la Llei

14/2015.

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

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

1. Concedir lConcedir lConcedir lConcedir l’ampliaci’ampliaci’ampliaci’ampliacióóóó    dedededellll    terminiterminiterminitermini    de la prde la prde la prde la pròòòòrrogarrogarrogarroga per l’execució de les obres d’un habitatge

unifamiliar aïlla al carrer De la Sanera nº 22 de la Urb. Bonanova de Calafell, promogut pel sr.

Mariano González Franco i tramitada amb exp. núm. O.N.P. 286/2005,  d’acord amb el que

estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del

text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i la



modificació del termini introduïda per la Disposició Modificativa Cinquena de la Llei 14/2015 de 

21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la 

Llei 3/2012. 

2. El nou termini de la pròrroga és el màxim permès per aquesta Disposició Modificativa Cinquena

de la Llei 14/2015, que és fins al    31 de desembre de 20131 de desembre de 20131 de desembre de 20131 de desembre de 2016666....

3. Notificar a l’interessat.

1111....2222....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    DDDDEEEEVVVVEEEESSSSAAAA 
DDDDEEEE    GGGGIIIIRRRROOOONNNNAAAA,,,     DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    55552222////11115555      

FFFFeeeettttssss    

Per Acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 26 de novembre de 2015, es va resoldre ordenar a la 
Sra. A. I. L. J. en la seva condició de propietària, la neteja de finca la situada al c. Devesa de 
Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, en el termini de 20 dies, des de la notificació de 
l’esmentat acord, 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 21 de desembre de 2016, 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 424,71.- 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. Devesa de Girona de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, sent les despeses a càrrec de la
Sra. A. I. L. J.

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 424,71.- 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....2222....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    CCCCOOOOSSSSTTTTEEEESSSS 
DDDDEEEELLLL    GGGGAAAARRRRRRRRAAAAFFFF,,,CCCC    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    88882222////11115555      

FFFFeeeettttssss    

Per Acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 26 de novembre de 2015, es va resoldre ordenar a 
CONSTRUCCIONES ADARE, SL, en la seva condició de propietària, la neteja del solar i la neteja, el 
buidat i segellat de la piscina de la 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 acord, 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 4 de març de 2016, que s’adjunta com annex 1 a 
aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

En data 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 186,34.- 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 de la finca
situada al c. Costes del Garraf de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, sent les despeses a càrrec de
CONSTRUCCIONES ADARE, 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 186,34.- 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....2222....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    BBBBAAAAIIIIXXXX 
PPPPEEEENNNNEEEEDDDDÈÈÈÈSSSS, DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    11119999////11115555      

FFFFeeeettttssss 

Per Decret Núm. 2015/1534, de 13 d’abril de 2015, es va resoldre ordenar al Sr. J. J. . G. en la 
seva condició de propietari, la neteja del solar i l’enderroc de la tanca d’obra i substitució per filat 
metàl·lic  de la finca situada al c. Baix Penedès de la Urb. Masia de la Font 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 €. 

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 23 de juliol de 2015, es va imposar al Sr. J. J. G. G. 
una primera multa coercitiva per la quantitat de 300,00.-euros per l’incompliment del que es va 
ordenar al Decret núm. 2015/1534 de 13 d’abril de 2015. 

Per acord de Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2015, es va imposar al Sr. J. J. G. 
G. una segona multa coercitiva per la quantitat  de 300,00.-euros per l’incompliment de l’acord de
JGL de 23 de juliol de 2015.

L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 16 de febrer 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 especifica que tècnicament no és necessari fer la substitució de la tanca d’obra existent per 
una tanca nova de filat metàl·lic, tal i com es va requerir a l’expedient d’ordre d’execució, ja que la 
tanca existent garanteix les condicions de seguretat del solar i únicament cal restituir el tram caigut de 
4 m amb les mateixes característiques constructives de la paret de totxana tapant alguns forats, pel 
que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la finca i tancament 
del solar, ascendeix a la quantitat de 847,00.- euros IVA inclós. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

1111.- Iniciar el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada municipal 
o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la neteja de la finca,
situada al c. Baix Penedès de la Urb. Masia de la Font de Calafell, sent les despeses a càrrec del Sr. J. J.
G. G.

2222.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la 
neteja de la finca i el tancament del solar, a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la 
quantitat de 847,00.- 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. 

1.2.9. 1.2.9. 1.2.9. 1.2.9. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRA MENORS EXP. NÚM. 77/2016, 80/2016, PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRA MENORS EXP. NÚM. 77/2016, 80/2016, PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRA MENORS EXP. NÚM. 77/2016, 80/2016, PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIES D'OBRA MENORS EXP. NÚM. 77/2016, 80/2016, 
81/2016, 83,2016, 84/2016, 85/2016 I 86/201681/2016, 83,2016, 84/2016, 85/2016 I 86/201681/2016, 83,2016, 84/2016, 85/2016 I 86/201681/2016, 83,2016, 84/2016, 85/2016 I 86/2016....       

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRAS MENORS 

Número d’expedient: 77/2016, 80/2016, 81/2016, 83/2016, 84/2016, 85/2016 I 86/2016. 
Interessat: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    



1- Vistes les instàncies que a continuació es relacionen en les que es sol·licita llicència municipal
d’obra menor a nom de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA.

- EXP. OM 77/2016 .- s/ref. 160263TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
3 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/ Pau
Picasso, 43 de segur de Calafell.

- EXP. OM 80/2016 -. s/ref. 160257TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
2 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Bolívia, 15A de segur de Calafell.

- EXP. OM 81/2016 -. s/ref. 160150TRR SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
22 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Amadeu Vives, 29 de Mas Romeu Calafell.

- EXP. OM 83/2016 -. s/ref. 160251TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
3 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Antilles, 58 de segur de Calafell.

- EXP. OM 84/2016 -. s/ref. 160250TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
11 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Josep Pla, 13-15 de l’Estany de Segur de Calafell.

- EXP. OM 85/2016 -. s/ref. 160252TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
2 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/ Terra
Alta, 36 de Calafell Residencial de Calafell.

- EXP. OM 86/2016 -. s/ref. 160287TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
2 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Mallorca, 8 de Calafell.

2- Vist l’informe favorable emès per part de l’Enginyer tècnic municipal, el qual consta els
expedients amb els següents condicionats:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la
finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si
s’escau.
- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans
d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi
quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cm. més d’amplada a cada costat de la
rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cm. d’asfalt es
realitzarà només per un costat.
- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de tràfic
afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel peticionari de les
obres.
- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així
com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud
caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.



- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el que
estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al
departament de Via Pública de l’ajuntament.
- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

3- Vist l’informe favorable, emès per l’assessor jurídic municipal, el qual consta als expedients.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. llicència d'obres menors subjecte
a les condicions especials requerides en l’informe de l'enginyer tècnic municipal, adjunt a
aquesta resolució, per un termini de tres mesos per a iniciar-les i sis mesos per acabar-les,
prorrogables segons els terminis establers per la legislació vigent,  els següents:

- EXP. OM 77/2016 .- s/ref. 160263TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
3 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/ Pau
Picasso, 43 de segur de Calafell.

- EXP. OM 80/2016 -. s/ref. 160257TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
2 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Bolívia, 15A de segur de Calafell.

- EXP. OM 81/2016 -. s/ref. 160150TRR SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
22 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Amadeu Vives, 29 de Mas Romeu Calafell.

- EXP. OM 83/2016 -. s/ref. 160251TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
3 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Antilles, 58 de segur de Calafell.

- EXP. OM 84/2016 -. s/ref. 160250TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
11 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Josep Pla, 13-15 de l’Estany de Segur de Calafell.

- EXP. OM 85/2016 -. s/ref. 160252TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
2 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/ Terra
Alta, 36 de Calafell Residencial de Calafell.

- EXP. OM 86/2016 -. s/ref. 160287TRC SH, per l’obertura d’una cata sobre vorera i calçada de
2 x 0,4m2, per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats del c/
Mallorca, 8 de Calafell.



i a les següents condicions generals:    

� La concessió d’aquestes llicències s’entén atorgades salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 

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

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

� Queda també prohibit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCINORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓÓÓÓ    D'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIUD'OBRES A L'ESTIU    

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

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més la 
zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell 
(poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre el 
dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, 
estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. No seran autoritzats 



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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    PerPerPerPerííííode comprode comprode comprode comprèèèès entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i s entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest per30 d’agost. Durant aquest perííííode no s’aode no s’aode no s’aode no s’autoritzarutoritzarutoritzarutoritzaràààà    cap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menorcap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

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

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

3.3.3.3. Advertir Advertir Advertir Advertir que, prèviament a l’inici de les obres s’ha de pagar les liquidacions corresponents a
les llicències d’obres menors (ICIO i taxa de llicència urbanística).

4.4.4.4. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.2.10. 1.2.10. 1.2.10. 1.2.10. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

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 carrer Mar cantondada pasatge Sol de Calafell, propietat de
COMARRUGA APARTAMENTOS, SL (exp. núm. OE 46/16).

2. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. França de Segur de
Calafell, propietat de la Sra. M. G. M. (exp. núm. OE 47/16).



3. Neteja del solar i buidat i neteja i manteniment de la piscina de la finca situada al c. Costes del 
Garraf de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat dels Srs. J. B. S. i N. F. F. (exp. núm. 
OE 48/16).

4. Neteja del solar situat al c. Gladiol de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. D. B. B.
(exp. núm. OE 49/16).

5. Neteja del solar situat al c. Lliri de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. A. G. G. 
(exp. núm. OE 50/16).

6. Neteja del solar situat al c. Violeta de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de PERMIT 
DEVELOPMENTS, SLU (exp. núm. OE 51/16).

7. Neteja del solar i buidat i neteja de la piscina de la finca situada al c. Dàlia i Gladiol de la 
Urb. Valldemar de Calafell, propietat dels Srs. L. R. T. i C. V. A. (exp. núm. OE 52/16).

8. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. de la Bonanova 
cantonada c. Sanera de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. J. F. R. (exp. núm. 
OE 53/16).

9. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat 
dels Srs. C. de la R. G. i M. O. (exp. núm. OE 54/16).

10. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies. de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del 
Sr. J. C. G. (exp. núm. OE 55/16).

11. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat de 
la Sra. M. R. A. (exp. núm. OE 56/16).

12. Neteja del solar situat a la Ronda de la Bonanova de la Urb. La Bonanova de Calafell, 
propietat de la Sra. R. M. S. (exp. núm. OE 57/16).

13. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. 
P. M. T. (exp. núm. OE 58/16).

14. Neteja del solar situat al c. Mar de Calafell, propietat de CORYLUS MAXIMA 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA (exp. núm. OE 59/16). 

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 carrer Mar cantondada pasatge Sol de Calafell, propietat de 
COMARRUGA APARTAMENTOS, SL (exp. núm. OE 46/16).

2. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. França de Segur de 
Calafell, propietat de la Sra. M. G. M. (exp. núm. OE 47/16).

3. Neteja del solar i buidat i neteja i manteniment de la piscina de la finca situada al c. Costes del 
Garraf de la Urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat dels Srs. J. B. S. i N. F. F. (exp. núm. 
OE 48/16).

4. Neteja del solar situat al c. Gladiol de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. D. B. B. 
(exp. núm. OE 49/16).

5. Neteja del solar situat al c. Lliri de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. A. G. G. 
(exp. núm. OE 50/16).

6. Neteja del solar situat al c. Violeta de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat de PERMIT 
DEVELOPMENTS, SLU (exp. núm. OE 51/16).

7. Neteja del solar i buidat i neteja de la piscina de la finca situada al c. Dàlia i Gladiol de la 
Urb. Valldemar de Calafell, propietat dels Srs. L. R. T. i C. V. A. (exp. núm. OE 52/16).

8. Neteja del solar i manteniment de l’arbrat de la finca situada a l’av. de la Bonanova 
cantonada c. Sanera de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. J. F. R. (exp. núm. 
OE 53/16).

9. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdie de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat dels 
Srs. C. de la R. G. i M. O. (exp. núm. OE 54/16).

10. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. 
J. C. G. (exp. núm. OE 55/16).

11. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat de 
la Sra. M. R. A. (exp. núm. OE 56/16).

12. Neteja del solar situat a la Ronda de la Bonanova de la Urb. La Bonanova de Calafell, 
propietat de la Sra. R. M. S. (exp. núm. OE 57/16).

13. Neteja del solar situat al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. 
Pablo Mera Tinaquero (exp. núm. OE 58/16).

14. Neteja del solar situat al c. Mar de Calafell, propietat de CORYLUS MAXIMA 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA (exp. núm. OE 59/16).  

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

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



1.2.11. 1.2.11. 1.2.11. 1.2.11. PROPOSTA D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CANVI D'ÚS DE LA PROPOSTA D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CANVI D'ÚS DE LA PROPOSTA D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CANVI D'ÚS DE LA PROPOSTA D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CANVI D'ÚS DE LA 
PRIMERA PLANTA DE L'EDIF. A L'AV. CENTRAL, 7 DE CALAFELL PARK.PRIMERA PLANTA DE L'EDIF. A L'AV. CENTRAL, 7 DE CALAFELL PARK.PRIMERA PLANTA DE L'EDIF. A L'AV. CENTRAL, 7 DE CALAFELL PARK.PRIMERA PLANTA DE L'EDIF. A L'AV. CENTRAL, 7 DE CALAFELL PARK.       

IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóó    de l’expedientde l’expedientde l’expedientde l’expedient    

Sol·licitud de canvi d’ús de la planta primera dedicada a habitatge, a assistencial sanitari per dedicar-la 
a llar residència per gent gran, en un edifici aïllat de planta baixa i una planta pis. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 3 de febrer de 2016, la Sra. M. U. A. actuant en representació de la mercantil 
COM A CASA, S.C.P., va sol·licitar canvi d’ús de la planta primera dedicada a habitatge, a 
assistencial sanitari per dedicar-la a llar residència de gent gran, en un edifici aïllat de 
planta baixa i una planta pis, ubicat a l’Avinguda Central. de Calafell Park. UTM xxxx.

2. Vist l’informe favorable mès per l’arquitecte municipal, de data 15 de març de 2016, el 
qual s’adjunta a l’expedient.

3. Vist l’informe favorable, emès per l’assessor jurídic municipal, de data 19 d’abril, el qual 
s’adjunta a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. La normativa d'aplicació vigent és la del  POUM de Calafell, aprovat definitivament per la CTUT el
24 de gener de 2011 i en vigor a partir del dia 24 d'octubre de 2011, dia de la seva publicació al
DOGC.

2. La ubicació de la finca que conté el local objecte de la sol·licitud es troba regulada pel POUM de
Calafell com a zona XU d’ordenació d’habitatges unifamiliars aïllats, subzona ciutat jardí de 400m2
(clau X400c), aquesta parcel·la és una de les que tenen subíndex c que permet tot un segui d’usos
compatibles i que pretén, en zones residencials dotar certs eixos d’activitats econòmiques de
proximitat.

3. Els usos permesos en la subzona X400c són els següents: l’ús principal és el d’habitatge, l’ús
complementari és el d’aparcament, i els usos compatibles són: ús hoteler, ús comercial, ús d’oficines i
serveis, ús administratiu i sociocultural, úúúús assistencial sanitaris assistencial sanitaris assistencial sanitaris assistencial sanitari, ús docent, ús esportiu, ús
sociocultural, i ús recreatiu vinculat a la restauració. Per tant el nou ús assistencial sanitari que es vol
implantar és permès.

4. La implantació del nou ús en l’edifici és possible d’acord amb el projecte d’organització
funcional presentat. L’edifici s’amplia lleugerament per instal·lar un ascensor de forma que
sigui adaptat i permeti l’ús per part de persones amb mobilitat reduïda.

5. L’organització de l’edifici s’ajusta a les condicions funcionals (Annex I) i condicions materials
mínimes (Annex II) contemplades a l’Ordre de 15 de juliol de 1987 de desplegament de les normes
d’autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre



d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, fixades pel Decret 27/1987, de 29 de gener,  d’ordenació dels 
serveis socials a Catalunya. 

6. Respecte la dotació mínima de places d’aparcament contemplades a l’article 166 NNUU del POUM
de Calafell, en aquest cas no és d’aplicació tal i com determina el punt 4 d’aquest mateix article que
diu que no és d’aplicació en obres de reforma que no comportin augment del nombre d’habitatges,
ampliació o addicció de fins a una planta pis.

7. D’altra banda, per convertir físicament l’habitatge en residència de gent gran, juntament amb la
planta baixa que ja funciona com a centre de dia, s’ha d’obtenir la corresponent llicència municipal
d’obres per l’execució de les modificacions interiors (distribucions) i estructurals (col·locació
d’ascensor).

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

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

1- Atorgar a Com  A Casa, SCP, llicència urbanística de canvi d’ús de la primera planta de l’edifici 
situat a l’Av. Central de Calafell Park, d’habitatge a assistencial sanitari per a residència de gent 
gran, el nou ús previst ééééssss    ppppeeeerrrrmmmmèèèèssss, compleix la normativa del POUM de Calafell a la zona, i és viable 
des del punt de vista funcional.

2- Notificar la present resolució a l’interessat. 

1.2.12. 1.2.12. 1.2.12. 1.2.12. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 9 PROJECTE DE PAS INFERIOR DE VIANANTS AL APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 9 PROJECTE DE PAS INFERIOR DE VIANANTS AL APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 9 PROJECTE DE PAS INFERIOR DE VIANANTS AL APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 9 PROJECTE DE PAS INFERIOR DE VIANANTS AL 
P.K. 625+383 DE LA LÍNIA MADRIDP.K. 625+383 DE LA LÍNIA MADRIDP.K. 625+383 DE LA LÍNIA MADRIDP.K. 625+383 DE LA LÍNIA MADRID----BARCELONA A SEGUR DE CALAFELLBARCELONA A SEGUR DE CALAFELLBARCELONA A SEGUR DE CALAFELLBARCELONA A SEGUR DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

Vista la certificació d’obra núm. 9, i la corresponent factura relativa al projecte de Pas Inferior al P.K. 
625+383 de la línia Madrid-Barcelona, presentada per l’empresa adjudicatària COPCISA, S.A., per un 
import de 57.642,06€. 

Atès que la mateixa ha estat conformada per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Sergio Julian 
Garcia,director de les obres i l’arquitecte municipal, Xavier Canyellas. 

Vistes les actes de preus contradictoris núms. 8 i de la 16 a la 31, degudament signades pels directors 
de les obres i pel contractista, que queden adjuntades a la certificació d’obres. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist l’informe núm. 1000/14-PD 1558, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient 
de licitació de les obres. 

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’obra núm. 9, i la corresponent factura relativa al projecte de Pas 
Inferior al P.K. 625+383 de la línia Madrid-Barcelona, presentada per l’empresa adjudicatària 
COPCISA, S.A., per un import de 57.642,06€ 

SEGON.- Aprovar les actes de preus contradictoris núms. 8 i de la 16 a la 31. 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció. 

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT DE NÒMINES AL LLISTAT DE NÒMINES AL LLISTAT DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES D’ABRIL DE 2016.PROVISIONAL DEL MES D’ABRIL DE 2016.PROVISIONAL DEL MES D’ABRIL DE 2016.PROVISIONAL DEL MES D’ABRIL DE 2016.    

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

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

FetsFetsFetsFets 

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

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

CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    
PROV. PROV. PROV. PROV. 
ABRILABRILABRILABRIL    

VARIACIONS VARIACIONS VARIACIONS VARIACIONS 
IT / altes IT / altes IT / altes IT / altes 

fóra nòminafóra nòminafóra nòminafóra nòmina    
DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU 

ABRILABRILABRILABRIL    SUMASUMASUMASUMA    

BRUTBRUTBRUTBRUT    687.861,92 687.861,92 687.861,92 

IRPFIRPFIRPFIRPF    -111.883,87 -111.883,87
-

111.883,87 

Quota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obrera    -42.287,47 -42.287,47 -42.287,47

Altres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccions    -13.004,17 -13.004,17 -13.004,17

NETNETNETNET    520.686,41 520.686,41 520.686,41 

Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    210.560,28 -54,82 210.505,46 210.505,46 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 184 de data 17 de maig de 2016.

FonamentFonamentFonamentFonamentssss    de dretde dretde dretde dret    

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



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

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

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

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

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT MENSUAL EN LA NÒMINA D’UNA EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. PRODUCTIVITAT MENSUAL EN LA NÒMINA D’UNA EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. PRODUCTIVITAT MENSUAL EN LA NÒMINA D’UNA EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. PRODUCTIVITAT MENSUAL EN LA NÒMINA D’UNA EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. 

FetsFetsFetsFets    

1. El 29 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local  va acordar, entre d’altres punts, contractar 
laboralment mitjançant un contracte d'interinitat, a la senyora B. A. M. com a educadora social 
dins del Departament de Qualitat de Vida de la Corporació, a jornada complerta, amb efectes de 
l’1 de març de 2016 i fins a la reincorporació de la seva titular.

2. Atès que s’ha detectat que en les nòmines de març i abril de 2016 de l’esmentada empleada se li 
ha abonat, improcedentment l’import de 206,10€ mensuals, en concepte de complement de 
productivitat, ja que no porta els 6 mesos d’antiguitat requerits segons el Reglament regulador 
del fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell.

3. El departament de Recursos Humans ha posat en coneixement de la senyora B. A. M. aquesta 
incidència, i s’ha acordat descomptar l’import brut de 206,10€ en concepte de productivitat, en 
les properes nòmines del mes de maig i juny, per tal de regularitzar aquesta incidència.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0186/2016/RH/CG, de 17 de maig de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell.

2. Article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària (LGP), respecte a
pagaments indeguts i altres reintegraments.

3. Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el qual disposa que es podran rectificar en
qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics.



4. Ordre EHA/4077/2005, de Orden EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, sobre reintegros de pagos
indebidos.26 de desembre, sobre reintegrament de pagament indeguts.

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

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

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

1. Aprovar el descompte de 206,10 € bruts en les nòmines del mes de maig i juny de 2016 de la 
senyora B. A. M. per tal de reintegrar l’import total de 412,20 € bruts abonats de manera 
improcedent, en concepte de complement de productivitat mensual,  en les nòmines del mes de 
març i abril de 2016.

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

1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA PROPOSTA SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA 
CONTRACTADA A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA CONTRACTADA A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA CONTRACTADA A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA CONTRACTADA A TEMPS PARCIAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA 
MANCA DE LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLATMANCA DE LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLATMANCA DE LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLATMANCA DE LIQUIDACIÓ DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT       

FetsFetsFetsFets    

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

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

3. El 25 d’abril de 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va acceptar la baixa voluntària i 
donar per extingit el contracte de treball de referència, amb efectes del dia 18 d’abril de 2016.

4. El 9 de maig de 2016, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 16319, la senyora Ma T. C. C. exposa que a la liquidació del fi de contracte no hi 
constava la quantitat que se li devia en concepte de vacances no gaudides pel període treballat, 
i sol·licita es revisi la seva liquidació i s’incloguin els dies de vacances pendents de gaudiment i el 
seu abonament.

5. A la vista d’aquesta reclamació es demana a la gestoria que porta els temes de personal la revisió 
de la liquidació efectuada, donant el següent resultat: 



6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0188/2016/RH/CG, de data 19 de maig de
2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

4. Article 57 i 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius, i
devolució d’ingressos indeguts.

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

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

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

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

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

1. Acceptar la reclamació presentada per l’empleada, senyora Ma. T. C. C. en el
sentit d’abonar la part proporcional de les vacances no gaudides i que ascendeix a un total de
133,25 € nets, d’acord amb la distribució que es detalla en la part expositiva, a abonar mitjançant
transferència bancària a banda.

DESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÒDESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÒDESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÒDESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÒ    

CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE    SOUSOUSOUSOU    

Part proporcional vacances (5 dies) 142,36 € 

Total brutTotal brutTotal brutTotal brut    142,36142,36142,36142,36    €€€€    

IRPF 0 € 

Quota Obrera -9,11 €

Total netTotal netTotal netTotal net    133,25 133,25 133,25 133,25 €€€€    

Quota empresa 46,62 € 

Cost total 188,98 € 



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

1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CONTRACTE D’UNA TREBALLADORA A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ CATALUNYA PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ 
AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AL MERCAT DE TREBALL DE LES PERSONES ATURADES, LÍNEA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES 
AGÈNCIES DE COLAGÈNCIES DE COLAGÈNCIES DE COLAGÈNCIES DE COL....LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015LOCACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015       

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, contractar 
mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a la senyora E. B. B. com a 
tècnica d’intermediació laboral/prospector d’empreses, per a la inserció al mercat de treball de les 
persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula 
EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, de l’1 de febrer de 
2016 al 31 de gener de 2017, a raó de 25 hores setmanals (jornada del 66,67 %), de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores.

2. El 17 de maig de 2016 la tècnica de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet informe en el qual es 
proposa què, per necessitats del servei, es fa necessari modificar el contracte de la E. B. B. el 
més aviat possible, amb la següent jornada i horari: 

Dilluns i dimecres, de 9 a 15 hores 
Dimarts, de 14:30 a 18:30 hores 
Dijous, de 9 a 14:30 hores 
Divendres, de 15 a 18:30 hores 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0189/2016/RH/CG, de data 19 de maig de
2016, que queda unit a l’expedient.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    

1. ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en
el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la
convocatòria per a l'any 2015.

2. Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació

3. L’Ajuntament de Calafell està autoritzat per actuar com agència de col·locació mitjançant
resolució de data 19 d’abril de 2013. El centre de treball autoritzat és La Masia Cal Bolavà.

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

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



6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

7. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, i l’article 94 del Decret
214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Personal de les entitats locals, pels
quals es regula la contractació de personal laboral.

8. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre el tipus de contractació.

9. Article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 del
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que fa al contracte d’obra o servei
determinat.

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

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

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

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

1. Modificar la distribució horària del contracte subscrit amb la senyora E. B. B. com a
tècnica d’intermediació laboral/prospector d’empreses, per a la inserció al mercat de treball de les
persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula
EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, sent el següent:

Dilluns i dimecres, de 9 a 15 hores 
Dimarts, de 14:30 a 18:30 hores 
Dijous, de 9 a 14:30 hores 
Divendres, de 15 a 18:30 hores 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juny de 2016 i fins a la finalització del 
contracte. 

2. Donar compte d'aquesta resolució a les persones interessades, als departaments de Treball, de
Recursos Humans, de Tresoreria i d'Intervenció, i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal d'aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals d’aquest
Ajuntament.



1.4.1.4.1.4.1.4. TURISME I VIA PÚBLICA TURISME I VIA PÚBLICA TURISME I VIA PÚBLICA TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000044 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 13 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303716000044 que s'ha incoat al Sr. MD K., en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 18 d’abril 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 18 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. MD K., en qualitat de presumpte responsable, la comissió 
d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 17 i 19 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “al carrer Baixador 41-43. 
Venda ambulant d’aliments peribles “alls”. Que el Sr. K. es coneixedor de l’OOMM del municipi de 
Calafell, sobre convivència ciutadana i ús d’espais públics “30 bosses d’alls”. Que els agent actuants ... 
realitzant vigilància a peu per la zona assignada, observen al identificat el Sr. Kadir, realitzant venda 
ambulant d’aliments peribles. La persona interessada no desitja signar l’acta i s’informa verbalment.”, 
perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 
60 el 10 de març de 2016, i que 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 13 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 18 d’abril 
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:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:    

1. El Sr. MD K. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu, 
tipificada als articles 17 i 19  de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 30,00.-€, 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. MD K. una sanció de 30,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que disposen 
els articles 17 i 19 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. MD K. 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 Junta de Govern Local. 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 Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....4444....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222222266662222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002262 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 12/11/2015 hora 18:30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr R. R. G.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Atlantic ,6 el 12/11/2015 a les 18’30. Portar el gos 
deslligat a la via o espai públic. Lesiones, a valorar por veterinario, a otro perro. Perro mezcla de 
rotwailer, de unos 80 Kg de peso. El denunciado no tomo las medidas para atar al perro al entrar el 
coche a una casa, dicho perro escapa y agrede a otro perro el cua liba con su dueño, atado.  La 
persona interessada ha signat l’acta.” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL núm. 2262/15 de data 11/12/2015 FIP 14098/2015 
Persona Requerida: R. R. G.   



FetsFetsFetsFets    
1. El 12/11/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor  R. R. G.
Segons consta en acta es tracta d’un gos de mescla de raça Rottweiler amb microxip núm. 
981098106128844, considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seu propietari o 
conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
El gos es va escapar del cotxe al entrar en una casa,  i atacà a un altre gos lligat que passejava amb el 
seu propietari.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic.

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor Rafael 
Rueda Guzman (39665516).
FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 
1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la
d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

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

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

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

Article 10Article 10Article 10Article 10    

10.1. Des del Cens Municipal, es lliurarà al propietari una placa amb el distintiu censal municipal, la 
qual s’haurà de col·locar a l’animal de forma visible i permanent. L’expedició d’aquestes plaques merita 
la taxa corresponent. 

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    



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

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador del senyor  R. R. G.  per 
infracció en el moment dels fets,  dels articles 9, 10.1, 14.2, 14.3 i 14.4 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals de Calafell.    

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles articles 9, 10.1, 14.2, 14.3 i 14.4 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, l’infracció
està tipificada segons els articles ,  48.2.. tipificada com a greu susceptible de ser sancionada amb  el
import de 401,00 €  fins a 2000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

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

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

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

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

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



1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr R. R. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9, 10.1, 14.2, 14.3 i 14.4     de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de 
Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

1111....4444....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000000011111111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000011  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 29/12/2015 hora 12:45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr R. G. R.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim  c./ Rin,2  el 28/12/2015 a les 12’45.Nom del 
gos Chacha, raça Rottweiler.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat 
civilper danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. portar el gos sense morrió a la via o en 
un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. Que no porto documentació 
i la portaré a la comisaria de Calafell, amb un familiar, vindre a buscar copia.  La persona 
interessada ha signat l’acta.” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    



Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta núm. 15729/15 de data 29/12/2015  
Persona Requerida: R. R. G. 

FFFFeeeettttssss    
1. El 29/12/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor R. R. G. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça Rotweiler. 
Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seus propietari o 
conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

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

2. El Departament de Medi Ambient fa constar que en data 30 de desembre de 2015,  el senyor 
Rodrigo Rey González (45790865G) va sol·licitar la llicència administrativa de tinença i conducció de 
gos perillós (RE 2015/44131). 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 

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

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

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

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 



Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor R. R. G. per 
infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9999,,,,    11111111    iiii    11114444 de l’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals de Calafell. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil.

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

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, l’infracció
està tipificada segons els articles ,  48.2.. tipificada com a greu susceptible de ser sancionada amb  el
import de 401,00 €  fins a 2000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 



Catalunya, al Sr R. P. A. com a responsable solidari del Sr R. R. G. en qualitat d'interessat i 
presumpte responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les 
actuacions següents: 

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

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

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

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

1111....4444....4444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000000011111111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002552  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En les actes emeses el 23/12/2015 hora 20’00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr H. S. J.   podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta 15565/15 ".... Queixes reitarades 
al trobar-se el gos bordan, tota la tarda i nit. Trucada de veïns, dilluns, dimarts i dimecres per les 
molesties.la patrulla poc comprovar que el gos esta lligat a la barana de les escales, sense cap 
protecció i bordan. Que el lloc esta tot humit  d’excrements de l’animal  gos de nom Atila, raça 
Staffordshire Bull Terrier, posseir i/o portar el gos sense certificat de cens municipal. No tenir 
contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253€.. No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós. No complir les instal·lacions, les 
mesures de seguretat. .....  La persona interessada no  ha signat l’acta.” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeeellll    eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXP, de data 23/12/2015  i amb número  15565/15 
Acta D20 PL de data 23/12/2015 i amb número 15565/15 
Persones Requerides: JJJJooo.     HHHHeee.     SSSSeee. 
FFFFeeeettttssss    

1.1.1.1. El 23 de desembre de 2015, la Policia Local aixeca acta AXX PL per possible infracció a
l’Ordenança Municipal i denúncia D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals de companyia, contra el senyor J. H. S.

• Causa de la infracció: Instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic, sanitari i   de 
benestar

• Convivència ciutadana (molèsties als veïns, soroll)
A requeriment de la sala de coordinació policial els agents de policia es personen al domicili 
del senyor J. H. H. S. del carrer Veneçuela de Segur de Calafell 



per queixes dels veïns motivades pels lladrucs d’un gos de raça Staffordshire Bull Terrier, amb 
xip núm. 981098106011682 i de nom Atila, aquests gossos estan considerats potencialment 
perillosos. L’animal ha bordat tot el dia i la nit durant  tres dies, els agents han comprovat que 
el gos està lligat a la barana de les escales, sense cap protecció, a la intempèrie i bordant, 
envoltat dels seus propis excrements. 

Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents: 
- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253€
- No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós.
- No complir les instal·lacions, les mesures de seguretat.
El dia 5 d’octubre de 2015 els agents rurals aixequen acta de denúncia D01-43528 d’infracció 
d’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia contra la senyora M. D. Ll. T. en 
la que està implicat el senyor  JJJJooo.    HHHHeee.  SSSSeee. per compartir la tinença dels gossos.
El dia 3 de juliol de 2015 es va aixecar l’acta APL (Policia Local) contra la senyora M.
D. Ll. T. en la que està implicat el senyor JJJJ.    HHHH. SSSS. en la que dona el seu consentiment per 
accedir a l’interior del seu domicili del carrer Colombia on viuen els gossos que han causat la 
infracció. 

    Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1.1.1.1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt SEGON
apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de l'àrea de via
pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que disposa l'article 45.4 de
l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.
2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
Article 6Article 6Article 6Article 6
6.1. A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o altres animals
domèstics estaran obligats a vacunar-los contra aquelles malalties objecte de prevenció.
6.2. Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual
s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat
del propietari.
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

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

Article 10Article 10Article 10Article 10    

10.1. Des del Cens Municipal, es lliurarà al propietari una placa amb el distintiu censal municipal, la 
qual s’haurà de col·locar a l’animal de forma visible i permanent. L’expedició d’aquestes plaques merita 
la taxa corresponent. 
10.2. Així mateix, el propietari de l’animal està obligat a proveir-se de la targeta sanitària en complir 
l'animal els tres mesos d'edat. 



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

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

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

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

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

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

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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 

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

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

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



14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen en 
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
Article 20Article 20Article 20Article 20 
Segons el decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen 
l’obligació de mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, i en aquest sentit han d'estar 
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats. 
Article 21Article 21Article 21Article 21    
Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia domèstics als domicilis particulars, 
sempre que es compleixin les condicions següents: 

a. La custodia de l'animal no ha de representar cap situació de perill sanitari, o d'incomoditat
per als veïns, altres persones en general, o pel mateix animal.

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22222222 
L’allotjament ha de ser adequat a les exigències de l’espècie, de la raça i al medi on han de viure. Com 
a característiques generals mínimes, ha de ser ventilat, amb llum i que els protegeixi de les condicions 
climàtiques extremes. S’ha de mantenir net, desinfectat i desinsectat. L’allotjament habitual no pot ser 
un balcó o celobert.  
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22223333 
Els animals han de tenir a la seva disposició aigua potable i neta, protegida de les gelades. 
L’alimentació ha de ser adequada i suficient per mantenir un bon nivell de nutrició i salut. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor    Jonathan 
Hernandez Seijas (Y1870836F), per infracció rrrreeeeiiiitttteeeerrrraaaattttiiiivvvvaaaa en el moment dels fets,  dels articles de 
l’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals de companya de Calafell següents: 6666,,,,    9999,,,,    11110000    ,,,,    11114444....1111,,,,    
11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....5555    iiii    11114444....6666....  

I la infracció dels articles 20, 21, 22 i 23. 

La infracció dels articles esmentats està tipificada a les Ordenances Municipal com a molt greu, i 
d’acord amb aquesta norma, la reiteració  d’ infracció molt greu en un període inferior a un any pot 
suposar el comís de l’animal. 

Cal requerir al senyor J. H. S. perquè la tinença del seu gos s’ajusti a la normativa, concretament que 
es restableixin els articles 6666,,,,    9999,,,,    11110000,,,, 11114444....1111,,,,11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....5555,,,,    11114444....6666,,,, 22220000,,,,    22221111,,,,    22222222    iiii    22223333  de les 
Ordenances Municipals, i en el cas de no fer-ho requerir el comís de l’animal. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil, senyalització al recinte que alberga u gos
perillos..

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles articles 6, 9, 10,6, 9, 10,6, 9, 10,6, 9, 10, 14.1,14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,14.1,14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,14.1,14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,14.1,14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 20, 21, 22 i 23 20, 21, 22 i 23 20, 21, 22 i 23 20, 21, 22 i 23 de conformitat amb
l’informe de la tècnica.



3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, l’infracció
està tipificada segons els articles ,  48.2.. tipificada com a greu susceptible de ser sancionada amb  el
import de 401,00 €  fins a 2000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr  J. H. S. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb els 
articles 6666,,,,    9999,,,,    11110000,,,, 11114444....1111,,,,11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....5555,,,,    11114444....6666,,,, 22220000,,,,    22221111,,,,    22222222    iiii    22223333        de l'ordenança municipal de la 
tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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



1111....4444....5555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222222200006666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002206 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 08/12/2015 hora 19:15 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr A. R. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim 114 el 08/11/2015 a les 19’15 Portar el gos deslligat 
a la via pública al Psg maritim i entrar a la platja. Que el Sr R. al veure la presència policial lliga el gos 
amb la corretja que porta a la mà. Que els agents continuen realitzant vigilància dinàmica per la 
zona i tornen a visualitzar al Sr R. amb el gos deslligat i aquest entrant a la zona de la platja. Que 
manifesta que parlarà amb el Regidor de Via Pública per 
aquesta acta genèrica......... . Que uns vianants li han informat de que no es pot portar el gos deslligat 
i aquest ha fet cas omís. La persona interessada signat l’acta.” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 08/11/2015 i amb número  FIP 13952/15 
Persona Requerida: A. R. M.

FFFFeeeettttssss    

1.1.1.1. 08/11/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença
d’animals, contra el senyor A. R. M. per anar amb el gos deslligat a la via pública i 
entrar a la platja amb l’animal.

Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents: 
- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit 
al cens d’animals domèstics a nom de A. R. M. 



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

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    9999    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22229999    
29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies publiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 
29.2.Els gossos han d’anar proveïts de collar i corretja, amb la seva identificació, mitjançant la xapa 
censal actualitzada. 
29.5. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols 
informatius col·locats en el municipi. 

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    33334444    
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques, 
platges, llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor A. R. 
M. per infracció dels articles 9, 29.1, 29.2, 29.5 i 34 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença 
d’animals de companyia de Calafell.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, núm. identificatiu microxip.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9,29.1, 29.2, 29.5 i .34 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, l’infracció
està tipificada segons els articles ,  47.4.  tipificada com a molt greu susceptible de ser sancionada amb
l'import de  fins a 1.000,00-€ en virtut de l’article 49.1.

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

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

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



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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr A. R. M. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9,29.1, 29.2 , 29.5 i 34 de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de 
Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

1111....4444....6666....    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCAAAARRRRPPPPAAAA    CCCCIIIIUUUUDDDDAAAADDDDAAAANNNNOOOOSSSS 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

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

FFFFeeeettttssss    

1.Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 5 de maig de 2016 amb registre d’entrada 
15859, per la Sra. E. R. C. en representació de la formació política Agrupacions de 
Ciudadanos de Calafell, en la que sol·licita autorització per ocupar la via pública segons relació:
-28/05/16 Pça. Mediterrani cantonada Av. Catalunya de 9:00 a 15:00 hores.
-21/06/16 Ps. Unió cantonada Ctra. Sanatori de 9:00 a 15:00 hores.
-24/06/16 C/ Rin cantonada Avda. Sant Joan de Déu de 17:00 a 22:00 hores....



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

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

4. Que la campanya electoral és del 10 al 24 de juny de 2016, i en aquest període és la Junta Electoral
l’ òrgan que autoritza els actes polítics.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Que es podrà autoritzar les ocupacions fins el 9 de juny de 2016 d’acord amb el que disposa l’article 
50.2 i següents de la LO 5/1985 “LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL 
GENERAL, que s’haurà de complir en tot cas.

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

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

1.-    S’ autoritza parcialment la petició de la Sra. E. R. C. en representació de la formació política 
Agrupacions de Ciudadanos de Calafell, en la que sol·licita autorització per ocupar la via pública 
el dia 28/05/16 Pça. Mediterrani cantonada Av. Catalunya de 9:00 a 15:00 hores. 
2.- Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 

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

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

1111....4444....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111111133332222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNOOOO    HHHHAAAAVVVVEEEENNNNTTTT    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAATTTT    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    NNNNIIII    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303715001132 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FFFFeeeettttssss: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 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. Ali M. B. en qualitat de presumpte responsable, la comissió 
d’una infracció greu, de 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. Carme Desvalls, 
2 amb passeig marítim el 12/06/2015 a les 16’00. Dades del Gos, Gordo:,Raça de gos potencialment 
perillós American Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. 
Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat 
del cens 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 espai públic. Posseir el gos 
sense que estigui identificat amb  microxip. …” que es transcriuen en la 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 núm. 91 de 
15 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 núm. 91 de 15 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 12 de juny 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. Ali M. B. 

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. Ali M. B. 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 
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. 



1.4.8. 1.4.8. 1.4.8. 1.4.8. EXPEDIENT NUMERO 4303714001888 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714001888 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714001888 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714001888 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. 4303714001888 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 21 de març de 2016, en el que se li
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la notificació
del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la
defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions i proposició de
proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  21 de març de 2016,  el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava a la Comunitat de Propietaris Edifici Marina, en qualitat de
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència
ciutadana i ús dels espais públics, tipificada a l’article 17.1, perquè va protagonitzar els fets “a l’adreça
indicada hi ha una gran bastida desmuntada ocupant gairebé uns 25m2 de la via Publica, no hi ha cap
senyalització  ni res al voltant de la bastida. No consta permís d’ocupació de la via pública. A causa
d’aquest imprevist no es poden realitzar els treballs de pintura que hi havia programats per avui” que
es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 21 de març de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 103
el 29 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  21 de març de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 103 de 29 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 els fets motiu de denuncia en va produir sense tenir la corresponent llicencia municipal sobre
ocupació de la via pública, de conformitat al que disposa l’article 17.1 de O.M.C. que diu: ”Qualsevol
activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns
requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta greu, que
comportarà,  a més de la sanció corresponent, la interrupció immediata de l'activitat, així com la
retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin col·locat en els espais públics. La Policia
Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució
d'aquestes operacions”.

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 10 de juny de 2014.



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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Comunitat de Propietaris Edifici
Marina.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 17.1 i
per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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 428,57.-€ 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 la Comunitat de Propietaris Edifici
Marina amb NIF H-43331719 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de
conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb
la quantia de  la sanció de 428,57.-€.

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.

1.4.9. 1.4.9. 1.4.9. 1.4.9. EXPEDIENT NUMERO 4303715000535 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000535 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000535 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000535 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. 4303715000535 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 07 de març de 2016, en el que se li 
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la notificació 
del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la 
defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions i proposició de 
proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 07 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava a la Sra....    G. O. G. 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 C. Monturiol, 10 el 19/03/2015 a les 
17’00 . Dades del Gos, es desconeix:, Raça de gos potencialment perillós American Stafforshire 
Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense 
llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 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 espai públic. Posseir el gos sense que estigui 
identificat amb  microxip. …” 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 el BOE número 103 
de 29 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 103 de 29 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 19 de març de 2015. 

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra....    G. O. G. 

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 a la Sra....    G. O. G. 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. 

1.4.10. 1.4.10. 1.4.10. 1.4.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715001043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715001043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715001043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715001043 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT RESOLUCIÓ NO HAVENT RESOLUCIÓ NO HAVENT RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALPRESENTAT PROVES NI ALPRESENTAT PROVES NI ALPRESENTAT PROVES NI AL....LEGACIONSLEGACIONSLEGACIONSLEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715001043 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 07 de març de 2016, en el que se li
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la notificació
del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la
defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions i proposició de
proves.



2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 07 de març de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. J. C. Ap. F. en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció molt greu, de l'ordenança municipal sobre 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada als articles 29.1.2, 29.1.2 i 
47..4.N, perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça Vilamar, 91 el 26/05/2015 a les 15’25. 
Infraccions tipificades a OO.MM tinença animals de companyia art. 47.4 N  no  portar corretja ni 
collar amb la xapa numerada del cens a la 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 núm. 103 de 
29 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 103 de 29 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 26 de maig 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. J. C. A. F. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera als articles
29.1.2, 29.1.2 i 47..4.N i per tant poder ser constitutius d’infracció molt greu, amb l'import de fins a
1.000,00.-€ d’acord amb el que disposa l'article 49.1 l’ordenança sobre tinença d’animals de
companyia a Calafell.

2. D’acord amb el que disposa l’article 49.1 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. C. A. F. per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb als articles 29.1.2, 29.1.2 i 47..4.N 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: registre censal, llicència, assegurança 
corresponent, microxip, en cas contrari s’actuarà en conseqüència. 



1.4.11. 1.4.11. 1.4.11. 1.4.11. EXPEDIENT NUMERO 4303715000039 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000039 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000039 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000039 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSIONSIONSIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715000039 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. D. S. R. 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.Joan Maragall/Rda Universitat el 
26/12/2014 a les 17’00. Dades del Gos, Nom:Osko de Breogan, Raça de gos potencialment perillosa 
Rottweiler. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos 
sense llicencia municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal. No 
tenir contractada l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253E. Portar 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. Posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. …” 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, mitjançant publicació al BOE número 103 
de 29 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  10 de febrer de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE número 103 de 29 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 26 de desembre 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. D. S. R. 

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. D. S. R. 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: registre censal, llicència municipal de gos
perillós, assegurança corresponent, microxip i rètol identificatiu en el seu domicili, en cas contrari
s’actuarà en conseqüència.

1111....4444....11112222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222444444449999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002449 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 08/12/2015 hora 09:41 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr B. R. A. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim 90 el 08/12/2015 a les 09:41 Gos deslligat a la Via 
o Espai públic. Gos en zona de platja/ bany. Que els agents ... realitzant vigilància a peu per la zona 
assignada,  observen un gos deslligat corrents per a la platja de Calafell i el possible propietari a la zona 
de vianants.  Que el Sr Buch Revelles manifesta als agents actuants que és coneixedor que els gossos 
han d’anar lligats i no poden entrar en la zona de platja per que així ho diu l’OOMM. Que manifesta 
que aquesta activitat la continuarà realitzant cada dia.  La persona interessada no ha signat 
l’acta.” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 08/12/2015 i amb acta número 15050/15  
Persona Requerida: A. B. R.    

FFFFeeeettttssss    



1.1.1.1. 08/12/2015, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença
d’animals, contra el senyor A. B. R. per anar amb el gos deslligat a la via pública i entrar a la 
platja amb l’animal.

 Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents: 
- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1. Segons decret 3356/2011 d'Assignació de funcions del Departament de Via Pública, el punt 

SEGON apartat a) La tramitació dels expedients sancionadors serà duta pel departament de 
l'àrea de via pública, pervi informe de l'àrea de Medi Ambient, de conformitat amb el que 
disposa l'article 45.4 de l'Ordenança sobre la tinença d'animals al municipi de Calafell.

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit 
al cens d’animals domèstics a nom de A. B. R. 

 Al respecte dels fets descrits, l’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu: 
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    9999    
9.1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a censar-los en el Cens 
Municipal del municipi on resideixen habitualment, dins del termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de la data de naixement, de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència. 
9.2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de la 
identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos potencialment perillós, la justificació que disposa d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22229999    
29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies publiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 
29.2.Els gossos han d’anar proveïts de collar i corretja, amb la seva identificació, mitjançant la xapa 
censal actualitzada. 
29.5. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols 
informatius col·locats en el municipi. 
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    33334444    
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques, 
platges, llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al A. B. R.  per infracció 
dels articles 9, 11, 29.1, 29,2, 29.5 i 34 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de 
companyia de Calafell.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, núm. identificatiu microxip.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9, 11, 29.1, 29.2, 29.5 i .34 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3.3.3.3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell,
l’infracció està tipificada segons els articles ,  47.4.  tipificada com a molt greu susceptible de
ser sancionada amb l'import de  fins a 1.000,00-€ en virtut de l’article 49.1.



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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr A. B. R. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9,11,29.1, 29.2 , 29.5 i 34 de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de 
Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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



1111....4444....11113333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222444477778888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002478 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 08/12/2015 hora 09:45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que LA Sra M. Z. A. E. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim 90 el 08/12/2015 a les 09’45 Posseir i/o portar el 
gos sense la llicencia municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certifcat del cens 
municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253€. Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic. Posser el gos sense que estigui identificat 
amb microxip . Gos femella, creuament d’america Stafforshire, cap 
gran, mandibula prominent, .... .S’informa verbalment el contingut de l’acta vindra a buscar copia. La 
persona interessada no signa l’acta.” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Número de l’acta: GESPOL 2478/15 
Persona Requerida: A. E. M. Z.   

FFFFeeeettttssss    
1. El 8 de desembre, la policia local aixeca acta D20PL per possible infracció a l’Ordenança

Municipal en matèria de gossos perillosos a la senyora A. E. M. Z.

2. L’acta descriu que es tracta d’un gos femella de raça Boxer creuement d’American Stafforshire
Terrier que és una de les races tipificades com a perillosa, amb característiques que corresponguin a les
que figuren a l’Annex II del RD 287/2002 i al Decret 170/2002.
3. Les dades de la infracció d’acord amb l’ esmentada acta són les següents:

- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal
- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic

El 8 de desembre la senyora A. E. M. Z. ha estat denunciada per passejar el seu gos deslligat a la zona 
de la platja, a l’alçada del Pg. Marítim Sant Joan de Déu, 90 de Calafell. 
5.Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, en els arxius del consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya “AIAC” el gos de nom Zuri amb microxip 982000196982573 
consta com a no perillós. S’adjunta informa AIAC.
Consta inscrit a l’Anicom i censat al registre d’animals domèstics amb núm. de placa 000288.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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



Article 29Article 29Article 29Article 29    
29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies publiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 
29.2.Els gossos han d’anar proveïts de collar i corretja, amb la seva identificació, mitjançant la xapa 
censal actualitzada. 
29.5. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols 
informatius col·locats en el municipi. 
Article 34Article 34Article 34Article 34 
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques, 
platges, llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs. 

Conclusió:Conclusió:Conclusió:Conclusió:    

Davant els fets exposats, informo favorablement sobre l’inici d’expedient sancionador, donat  que 
existeix infracció dels articles 29.1, 29.2, 29.5 i 3429.1, 29.2, 29.5 i 3429.1, 29.2, 29.5 i 3429.1, 29.2, 29.5 i 34 de les Ordenances Municipal de tinença d’animals 
al municipi de Calafell.  

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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, núm. identificatiu microxip.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles , 29.1, 29.2, 29.5 i .34 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra A. E. M. Z. per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits, i el incompliment del que 



disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb els articles  29.1, 29.2 , 29.5 i 34 de l'ordenança 
municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

1111....4444....11114444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222333322225555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002325 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 16/11/2015 hora 19:30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr A. C. E.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça C. Alemanya14 el 16/12/2015 a les 19’30. Portar el gos 
deslligat a la via o espai públic. Portar un gos perillós sense morrió a la vía o en un espai públic. No 
complir les instal·lacions les mesures de seguretat. ...dona que caminava per la vorera ha vist saltar 
la tanca de la casa on hi havia el gos. Casa ocupa en c. Irlanda cantonada Av. Alemanya i s’ha 
espantat. ...gos de aparença mescla amb american Stanford de pit ample, mandíbula 
forta, musculatura del coll i cames desenvolupades....el gos es trobava al carrer deambulant, sense cap 
persona que l’acompanyes. ...portava un collaret teixit curt. ...porta xip identificatiu, però no porta cap 
número de identificació del cens municipal. ...no porta morrió. 
Es diposita l gos a la gossera municipal al cm Jan Rion s/n.  La persona interessada no ha signat l’acta.” 

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

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

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 



Acta D20PL  20121/15 de data 16/11/2015  
Persona Requerida: A. C. E. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 16/11/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, contra el senyor A. C. E. Segons consta en acta es tracta d’una gossa de 
raça American Stanford amb microxip núm. 981098100935713. Aquesta raça és 
considerada per la normativa com a potencialment perillosa.

2. Del que es desprèn de l’acta una persona va veure saltar la gossa de la tanca d’una casa ocupa 
del carrer Irlanda cantonada amb Av. Alemanya. El dia 16 de desembre de 2015 el Servei 
Municipal de Recollida d’animals va capturar la gossa trobada a les dependències municipals i 
la va portar a les gàbies municipals en espera de ser recollida pel seu propietari.

3. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de 
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa ni cap animal 
inscrit al cens domèstic a nom del senyor A. C. E.

4. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, consta que en data 24 de 
novembre de 2015 i amb núm. registre sortida 2015/12206 se li notifica requeriment núm. 
2015/150 de seguiment d’animals perduts al municipi de Calafell. Aquesta notificació va ser 
tornada a l’Ajuntament el dia 2 de desembre de 2015, per no constar el nom a la bústia de 
l’adreça indicada, segons correus.
Que transcorregut el termini legal per recuperar el propietari l’animal, s’ha considerat que és 
un cas d’abandonament definitiu i l’animal s’ha entregat a la protectora d’animals de 
Torredembarra.
S’adjunta requeriment. 

Les infraccions tipificades a l’acta són: 

- Portar el gos deslligat a la via pública o en un espai públic.
- Portar el gos sense morrió a la via pública o en un espai públic.
- No complir les instal·lacions, les mesures de seguretat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també 
aquesta matèria en els aspectes següents: 

- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les
persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.

Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002, 
d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones 



propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics. 

2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:

CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL 

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

Article 9Article 9Article 9Article 9    

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

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

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    

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

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

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

del RD 287/2002:

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

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



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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 
� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 

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

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

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 

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

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22227777    
De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament prohibit: 
dddd.... Abandonar-los.

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22229999    
29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies publiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 
29.2.Els gossos han d’anar proveïts de collar i corretja, amb la seva identificació, mitjançant la xapa 
censal actualitzada. 
29.3. Els gossos qualificats com potencialment perillosos, han de portar un morrió i en cap cas poden 
ésser conduïts per menors de setze anys; a la via pública, les parts comunes dels immobles col·lectius, 
els transports públics i en els espais públics en general. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor A. C. E.  per 
infracció en el moment dels fets,  dels articles,,,,    9999,,,,    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666,,,,    22227777    iiii    22229999 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell.  

Traslladar còpia de l’informe a la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Medi Natural i 
Biodiversitat  per abandonament definitiu del gos amb microxip núm. 981098100935713, en relació a 
l’article 22227777 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell. 



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

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar
la documentació acreditativa següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, núm.
identificatiu microxip, assegurança responsabilitat  civil.

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 9, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 27 i 299, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 27 i 299, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 27 i 299, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 27 i 29 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, l’infracció
està tipificada segons els articles ,  48.2.. tipificada com a greu susceptible de ser sancionada amb  el
import de 401,00 €  fins a 2000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr . C. E. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9999,,,,    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666,,,,    22227777    iiii    22229999    de l'ordenança municipal de la tinença 
d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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



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

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

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

1.5.1.5.1.5.1.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ––––    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT    

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. PROPOSTA D'APROVAR L'APORTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL PROPOSTA D'APROVAR L'APORTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL PROPOSTA D'APROVAR L'APORTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL PROPOSTA D'APROVAR L'APORTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L'ÀREA CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L'ÀREA CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L'ÀREA CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L'ÀREA 
RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL PER A L'ANY 2016RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL PER A L'ANY 2016RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL PER A L'ANY 2016RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL PER A L'ANY 2016       

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

Expedient referent a l’aportació per part de l’Ajuntament de Calafell de 796,15 euros  al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a la gestió del manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell 
per a l’any 2016. 

FetsFetsFetsFets    

1. En Junta de Govern Local del Consell Comarcal del Baix Penedès, en sessió ordinària 16/2015
celebrada el 16 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Calafell, juntament amb altres
ajuntaments de la comarca, acorden l’aprovació de l’aportació de l’exercici 2016 del Conveni per a
la Gestió i el Manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell

2. Aquest conveni estableix que cada ajuntament aporti la quantitat de 796,15 euros anualment.

3. En data 25 d’abril la tècnica de Cultura emet informe el qual s’adjunta a l’expedient.

4. En data 25 de maig  el departament d’intervenció emet informe favorable número 408/2016
comunicant la conformitat a la proposta de despesa número 220/2016, els qual s’adjunten a
l’expedient

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb els articles 224 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya (LMRLC) i 122.1 del Decret 179/95, aproven el Reglament d'Activitats, Obres i Serveis
(ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars, les
activitats de les quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o
siguin d'interès social.

2. La legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú preveu que les Administracions Públiques poden celebrar acords, pactes, convenis o
contractes amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a
l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte



satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en 
cada cas prevegi la disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors 
dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a 
la resolució que els posi fi. 

Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    

1. Es proposa que l’Ajuntament de Calafell aporti la quantitat de 796,15 euros  al Consell
Comarcal del Baix Penedès per a la gestió del manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del
Montmell per a l’any 2016, tal i com ha quedat reflectit en l’esmentat acord.

2. Es proposa aplicar aquesta despesa de 796,15€ a la partida 9330 2100005 01 de
Manteniment Àrea Forestal del Montmell.

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR. Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Calafell al Consell Comarcal del Baix Penedès, amb 
destinació al manteniment de l’Àrea Forestal Recreativa del Montmell, proposta de despesa nº 
220/2016 per un import de 796,15 euros. 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN.  Efectuar el pagament mitjançant transferència bancària, al Consell Comarcal del Baix 
Penedès, al més aviat possible. 

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRR. Donar compte al Consell Comarcal del Baix Penedès i als Departaments d’Intervenció i de 
Tresoreria municipals. 

DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNFFFFOOOORRRRMMMMIIIITTTTAAAATTTT    AAAAMMMMBBBB    EEEELLLL    QQQQUUUUEEEE    DDDDIIIISSSSPPPPOOOOSSSSAAAA    DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    LLLLEEEEGGGGIIIISSSSLLLLAAAATTTTIIIIUUUU    2222////2222000000003333,,,,    DDDDEEEE    22228888    DDDD''''AAAABBBBRRRRIIIILLLL,,,,    PPPPEEEELLLL    QQQQUUUUAAAALLLL    
SSSS''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAA    EEEELLLL    TTTTEEEEXXXXTTTT    RRRREEEEFFFFÓSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLLLLLEEEEIIII    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    IIII    DDDDEEEE    RRRRÈGGGGIIIIMMMM    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    CCCCAAAATTTTAAAALLLLUUUUNNNNYYYYAAAA        EEEENNNN    EEEELLLL    
SSSSEEEEUUUU    AAAARRRRTTTT....    55554444    ,,,,    LLLLAAAA    JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNN    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL,,,,    PPPPEEEERRRR    UUUUNNNNAAAANNNNIIIIMMMMIIIITTTTAAAATTTT,,,,    AAAACCCCOOOORRRRDDDDAAAA    IIIINNNNCCCCLLLLOOOOUUUURRRREEEE    AAAA        LLLL’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    
DDDDEEEELLLL    DDDDIIIIAAAA,,,,    AAAAMMMMBBBB    CCCCAAAARRRRÀÀÀÀCCCCTTTTEEEERRRR    DDDD’’’’UUUURRRRGGGGÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    EEEELLLLSSSS    SSSSEEEEGGGGÜÜÜÜEEEENNNNTTTTSSSS    AAAASSSSSSSSUUUUMMMMPPPPTTTTEEEESSSS::::        

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

3333....1111....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    
MMMMAAAARRRRCCCCAAAA    HHHHIIIISSSSPPPPÀÀÀÀNNNNIIIICCCCAAAA,,,,    44443333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111155554444////11114444       

FFFFeeeettttssss    

En data 14 de març de 2016, la Junta de Govern Local en seu de l’expedient d’ordre d’execució OE 
154/14 per la neteja de la finca de l’Avda. Marca Hispànica de la Urbanització Segur de Dalt de 
Calafell, propietat del Sr. J. M. G. va ordenar l’execució subsidiària pel pròxim 24 de maig de 2016, 
a partir de les 10 hores, per incompliment de l’ordre d’execució dictada mitjançant el Decret núm. 
2015/1948. 

En data 5 de maig de 2016, el Sr. Javier Martínez ha presentat escrit aportant la Sentència Núm. 
15/2016 dictada pel Jutjat de Primera Instancia i Instrucció de El Vendrell, procediment Judici Delictes 
Lleus núm. 78/2015, mitjançant la qual es condemna als ocupants del seu immoble al seu 
desallotjament. 



Atès que el propietari, Sr. Martínez, ha acreditat que actualment no té la possessió del seu immoble i 
que s’ha compromès a procedir a la neteja del seu immoble una vegada la recuperi. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei d’urbanisme i amb l’article  90 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, l’incompliment injustificat de les ordres 
d’execució habilita a l’administració a adoptar qualsevol de les mesures d’execució forçoses següents: 
l’execució subsidiària a càrrec de la persona interessada; la imposició de multes coercitives. 

D’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administració Comú. 

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....---- Suspendre l’execució subsidiària prevista per demà, dia 24 de maig de 2016, per no poder disposar 
de la pertinent autorització d’entrada domiciliària del Sr. J. M. G.  propietari de l’immoble, 
situat a l’Av. Marca Hispànica de Segur de Dalt de Calafell,  per estar ocupat per terceres 
persones sense títol habilitant. 

2222....---- Requerir al Sr. Javier Martínez Gómez que, una vegada executada la Sentència núm. 15/2016, de 
15 de febrer de 2016, dictada pel Jutjat de Primera Instancia i Instrucció de El Vendrell, i recuperada la 
possessió del seu immoble, executi de forma immediata la neteja ordenada mitjançant el Decret 
2015/1948, de 11 de maig de 2016. 

Advertir al Sr. J. M. G. que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament de Calafell reprendrà, a càrrec del 
propietari de la finca, l’execució subsidiària de la neteja de l’immoble suspesa mitjançant aquesta 
resolució. 

3333....---- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

4444....----    Advertir a la interessada que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

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

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:50, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




