
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/24JGL2016/24JGL2016/24JGL2016/24    

A Calafell, en data 6 de juny de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ , i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte 
de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
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. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.----    APROVACIO ACTESAPROVACIO ACTESAPROVACIO ACTESAPROVACIO ACTES    

1.1. JGL2016/18 extraordinari amb urgència 28/04/2016 
1.2. JGL2016/19 ordinari 02/05/2016 
1.3. JGL2016/20 ordinari 09/05/2016 
1.4. JGL2016/21 ordinari 17/05/2016 

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONALS (RP 18/15)PERSONALS (RP 18/15)PERSONALS (RP 18/15)PERSONALS (RP 18/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora G. P. V. com a 
conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en el carrer Bages, a l’alçada del número 
18, a Calafell, en data 3 de desembre de 2013.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 4 d’agost de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE) 
24.830, acompanyant informes.

3. Mitjançant Decret 2015/683 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient informe emès pel responsable de mobilitat en data 16 de febrer de 2016. 



5. El dia 27 d’abril de 2016, amb RGS 3.864, 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 Llei30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de 
març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una 
lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i 
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa 
efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major. A 
més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de 3 
d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).  

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

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



4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació
de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així
com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de
Catalunya 188/2008, de 5 de març).

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

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora G. P. V.    en data 3 de desembre de 2013.

2. La senyora P. refereix que va patir danys personals com a conseqüència del mal estat del ferm, 
concretament quan caminava pel carrer Bages, a l’alçada del número 18, a Calafell però no aporta 
cap testimoni ni proves de l’ocurrència del fets al lloc indicat.

3. Les fotografies aportades per la reclamant presenten anomalies en el paviment clarament visibles, i 
per tant, evitables en normals condicions de mobilitat i deambulació.

4. La senyora Pérez viu al mateix carrer així que era coneixedora de l’estat del paviment a la zona. A 
més a més a l’hora del presumpte accident, 12:30 h, hi havia suficient llum natural.

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

6. De l’informe tècnic es desprèn que no és pot afirmar que els fets i les lesions s’hagin produït al lloc 
detallat per la reclamant.

7. 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.

8. 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 25 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
per la senyora Gregoria Pérez Vivas    com a conseqüència de caiguda en la via pública de Calafell, en
data 3 de desembre de 2013, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Manca d’acreditació de la quantitat reclamada.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents.

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ        DELDELDELDEL        EXPEDIENT EXPEDIENT EXPEDIENT EXPEDIENT     DEDEDEDE        RECLAMACIÓ RECLAMACIÓ RECLAMACIÓ RECLAMACIÓ     PATRIMONIAL PATRIMONIAL PATRIMONIAL PATRIMONIAL     INSTAT INSTAT INSTAT INSTAT     PER PER PER PER     DANYS DANYS DANYS DANYS 
MATERIALS (RP 25/15)MATERIALS (RP 25/15)MATERIALS (RP 25/15)MATERIALS (RP 25/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials presumptament soferts per la senyora G. C. M. com 
a conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en l’avinguda Marca Hispànica, a 
l’alçada del número 86, a Segur de Calafell, en data 29 d’agost de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 1 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 27.514, acompanyant informes.

3. Mitjançant Decret 2015/838 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient informe emès pel responsable de mobilitat en data 29 de març de 2016.

5. El dia 27 d’abril de 2016, amb RGS 3.962, 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. No es pot concretar que els danys materials presumptament soferts per la senyora G. C. M. en 
data 29 d’agost de 2014 siguin conseqüència de caiguda a la via pública perquè no aporta cap 
testimoni ni proves de l’ocurrència del fets al lloc indicat ni dels danys reclamats.

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

3. De l’informe tècnic es desprèn que no és pot concloure que les lesions referides s’hagin produït 
degut a les causes que refereix la reclamant.

4. 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.

5. 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.

6. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 25 de maig de 2016.

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

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell per la senyora G. C. M. com a conseqüència de caiguda en la via pública de Calafell, en 
data 3 de desembre de 2013, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Manca d’acreditació de la quantitat reclamada.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents. 

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ        DELDELDELDEL            EXPEDIENT DE EXPEDIENT DE EXPEDIENT DE EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
MATERIALS (RP 30/15)MATERIALS (RP 30/15)MATERIALS (RP 30/15)MATERIALS (RP 30/15)    

Fets Fets Fets Fets 



1. Són objecte de reclamació els danys materials presumptament soferts pel senyor S. S. Q. al seu 
vehicle marca Seat Altea, matrícula 5525-xxx, com a conseqüència de l’arrosegament del vehicle per 
la riada del dia 17 de setembre de 2014, al carrer Irlanda, a l’alçada del número 9, a Segur de 
Calafell.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 18 de setembre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 26.962, acompanyant peritatge, documentació i informe policial número 14822/2014.

3. Mitjançant Decret 2015/937 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i reconstrucció 
d’accidents en data 23 de setembre de 2014.

5. El dia 28 d’abril de 2016, amb RGS 3.963, es formalitza el tràmit d’audiència. 

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

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

2. La responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant l’acreditació dels
següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable econòmicament i
individualitzat respecte una persona o un grup de persones; b) que el dany o lesió patrimonial
sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en una relació
directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció d’elements estranys que podessin
influir alterant el nexe causal i c) absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90, 23/10/90,
14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre altres)

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

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

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

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    



1. No es pot comprovar si els desperfectes del vehicle, matrícula 5525-xxx són previs o a conseqüència 
de l’arrosegament del vehicle per la riada del dia 17 de setembre de 2014 al carrer Irlanda de Segur 
de Calafell.

2. L’actuació policial constata que l’acta es realitza desprès de l’arrosegament dek vehicle i en el 
moment dels fets no s’observen danys al vehicle sinó posteriorment al rentar-lo.

3. De l’informe tècnic es desprèn que no és hi ha cap element del mobiliari urbà que hagi causat els 
danys reclamats i que els fets presenten les característiques de ser resultat de la força major, causa de 
les fortes pluges.

4. El senyor S. aporta pressupost de reparació però cap factura que acrediti la quantitat 
reclamada.

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 25 de maig de 2016. 

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de Calafell 
pel senyor S. S. Q. com a conseqüència de l’arrosegament del vehicle, amb matrícula 5525-
xxx, quan era estacinat al carrer Irlanda a Segur de Calafell, en data 17 de setembre de 2014, per:

• Força major.
• Manca de prova suficient.
• Manca d’acreditació de la quantitat reclamada.

2. Atorgar els recursos procedents. 

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ        DELDELDELDEL        EXPEDIENT EXPEDIENT EXPEDIENT EXPEDIENT     DEDEDEDE        RECLAMACIÓ RECLAMACIÓ RECLAMACIÓ RECLAMACIÓ     PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
MATERIALS (RP 34/15)MATERIALS (RP 34/15)MATERIALS (RP 34/15)MATERIALS (RP 34/15)    

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials presumptament soferts per la senyora J. R.
B. com a conseqüència de caiguda en la via pública, concretament en el carrer de l’Aire, a 
l’alçada del Castell, a Calafell, en data 6 de setembre de 2014.

Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 3 d’octubre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 31.382, acompanyant informes mèdics i factura de les ulleres.



2. Mitjançant Decret 2015/1040 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es
notificada degudament.

3. Consta a l’expedient informe emès pel responsable de mobilitat de la Corporació en data
10 de febrer de 2016.

4. El dia 3 de maig de 2016, amb RGS 4.212, 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. No es pot confirmar que els danys personals soferts per la senyora J. R. B. en data 6 de setembre de 
2014 siguin conseqüència de caiguda a la via pública perquè no aporta cap testimoni ni proves de 
l’ocurrència del fets al lloc indicat.

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

3. L’estat de conservació de l’entorn del Castell és acceptable amb il·luminació correcte i no sembla que 
sigui susceptible de provocar caigudes en normal condicions de mobilitat i atenció.

4. De l’informe tècnic es desprèn que no és pot concloure que:
• Com es pot observar a les fotografies el color dels esgraons en comparació amb les pedres 

que hi ha a l’entorn del Castell presenta un contrast notable.
• A simple vista es poden observar els esgraons i encara que hi havia llum natural el lloc era 

il·luminat artificialment ja que es realitzaven les festes de caire medieval.
• És del tot evident ja que es tracta d’un entorn històric i s’ha preservat el lloc tal i com el 

temps l’ha tractat. És normal que en entorns d’aquestes característiques hi hagin desnivells.

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 25 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
per la senyora J. R. B. com a conseqüència de caiguda en la via pública de Calafell, en data 6 de
setembre de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Manca d’acreditació de la quantitat reclamada.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents.
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22....2222....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    III  I  UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

222....2222....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    
PPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAADDDDEEEESSSS        IIIILLLL....LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS        AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    SSSSAAAANNNNTTTT    PPPPEEEERRRREEEE,,,       

FFFeeeettttssss    

En data 8 de juliol de 2016, l’inspector d’obres municipal va realitzar inspecció a l’habitatge del c. 
Sant Pere, de Calafell, propietat de Suzapa Promociones SL, la Sra. S. Y. G. A. i el Sr. J. R. M. A., i 
emet informe deixant constància que s’han fet unes obres a la terrassa de l’immoble esmentat 
consistents en: 

“Construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica amb coberta de planxa metàl·lica “sandwich” i 
tancaments verticals d’alumini i vidre, en la terrassa de l’habitatge al c. Sant Pere a de mides 4,20 x 
2,20 (superfície 9,24m2) i alçada aproximada de 2,50m. Les obres s’han finalitzat i s’han executat 
sense la preceptiva llicència municipal.” 

En data 26 de maig de 2016, l’arquitecte tècnic municipal, a resultes de l’esmentada inspecció 
municipal, ha emès l’informe, adjunt com Annex 1, que consta incorporat a l’expedient, pel que 
proposa: 

“1.- Iniciar expedient de restauració de la legalitat urbanística contra Suzapa Promociones, la Sra. S. 
Y. G. A. i el Sr. J. R. M. A., per la realització d’una infracció no legalitzable detallada a l’informe 
tècnic. 



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

- Desmuntatge i retirada de la totalitat del cobert de la terrassa”.

En data 30 de maig de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha 
emès l’informe, adjunt com Annex 2, en relació al procediment previst per la restaurar la legalitat 
urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

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

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

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als

usos il·legals de l’immoble de què es tracti. 
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

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

a) La suspensió de les obres en curs d’execució.
b) El precintament o la retirada de la maquinària i els materials a emprar en l’execució de les obres.



c) La suspensió dels subministraments dels serveis o de la seva contractació.
d) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions i la suspensió de
l’atorgament de llicències urbanístiques de primera utilització i ocupació parcials.

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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra Suzapa 
Promociones SL, la Sra. S. Y. G. A. i el Sr. J. R. M. A., per haver executat a la terrassa de 
l’immoble situat al carrer Sant Pere de Calafell, unes obres sense disposar de la preceptiva llicència i 
essent manifestament il·legal·litzables consistents en: 

Construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica amb coberta de planxa metàl·lica “sandwich” i 

tancaments verticals d’alumini i vidre de mides 4,20 x 2,20 (superfície 9,24m2) i alçada aproximada 

de 2,50m. 

2222....---- Advertir a la interessada que les esmentades obres objecte d’aquest expedient tenen el caràcter 
de manifestament il·legalitzables i que, entre d’altres d’escaients, es poden ordenar les mesures de 
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat previstes a l’esmentat article 120 
RPLU. 

3333....----    Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé, com a secretària, del 
present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

4444....----    Atorgar, d’acord amb l’article 112.3 RPLU, a/als l’interessat/s un termini d’audiència de 15 dies 
a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de 
l’expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions. 

5555....---- Notificar aquesta resolució al Registre de la Propietat de Calafell per tal que, d’acord amb el que 
disposen els article 56 RHU i 204 TRLU, practiqui en la finca registral objecte d’aquest expedient 
una anotació preventiva d’aquesta resolució d’inici del procediment de restauració de protecció de 
la legalitat. 
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666....----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

22....2222....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    
AAA    LLLL’’’’HHHHAAAABBBBIIIITTTTAAAATTTTGGGGEEEE    DDDDEEEELLLL    CCCC....    SSSSAAAANNNNTTTT    PPPPEEEERRRREEEE,,,    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    PPPPLLLLAAAATTTTJJJJAAAA       

FFFeeeettttssss    



En data 9 de juliol de 2016, l’inspector d’obres municipal, Sr. Jaume Adrià Loren, va realitzar inspecció 
urbanística en l’habitatge del c. Sant Pere de Calafell, propietat de la Sra. M. A. S., deixant constància 
que s’ha realitzat una infracció urbanística legalitzable sense la preceptiva llicència, consistent en:  

- Construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica amb coberta de planxa metàl·lica
“sandwich” i tancaments verticals d’alumini i vidre, en la terrassa de l’habitatge al c. Sant 
Pere de Calafell, de mides 4,30 x 1,60 (superfície 6,88m2) i alçada aproximada de 
2,50m. Les obres s’han finalitzat i s’han executat sense la preceptiva llicència.

En data 23 de maig de 2016, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe adjunt com Annex 1 
mitjançant el qual proposa incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística i sancionador, 
contra la propietat de l’immoble esmentat, per haver realitzat una infracció urbanística legalitzable i 
sense la preceptiva llicència.  

En dat 30 de maig de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha 
emès l’informe adjunt com Annex 2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

a) L’enderrocament de les obres executades.

b) La reposició al seu estat inicial de les obres que hagin estat enderrocades o que hagin estat
modificades en els casos següents:

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

2n Quan els immobles afectats, tot i que no estiguin protegits, hagin estat 
enderrocats parcialment, sempre que la part enderrocada no sigui estructuralment o 
funcionalment autònoma ni separable de la part no enderrocada. 
3r Quan la reposició dels immobles afectats sigui necessària per al funcionament dels 
serveis públics o per garantir la seguretat de les persones i les coses. 

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.

d) El cessament dels usos il·legals.



e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als usos
il·legals de l’immoble de què es tracti.

f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.

g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.

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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1111....----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra la interessada, la 
Sra.M. A. S. en la seva condició de propietària, de l’immoble situat al carrer Sant Pere de Calafell, per 
les obres i treballs executats sense la llicència d’obres o comunicació exigida i essent legalitzables 
consistents en:  

- Construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica amb coberta de planxa metàl·lica
“sandwich” i tancaments verticals d’alumini i vidre en la terrassa de l’habitatge al c. Sant
Pere, de mides 4,30 x 1,60 (superfície 6,88m2) i alçada aproximada de 2,50m.

2222....---- Atorgar a la interessada un termini d’ audiència de 15 dies a comptar de l’endemà de al notificació 
d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de l’expedient i, si ho consideren convenient, 
puguin formular al·legacions. 

3333....---- Nomenar    al Sr. Joan Lopez Vilà, com a instructor, i a la Sra. Vanessa Olivé Osés, com a secretària, 
del present expedient de restauració de la legalitat urbanística, d’acord amb l’article 112.2 del RPLU.    

4444....---- Informar als interessats que aquesta Resolució es un acte de tràmit i contra el qual no es pot 
interposar cap mena de recurs. 

5555.- Notificar aquesta resolució als interessats. 

2222....2222....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    77775555////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 75/2016  
Interessat: R. S. M. J.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

1- En data 21 d'abril de 2016, la Sra.  M. J. R. S., va sol·licitar llicència
urbanística d’obres menors Exp. núm. 75/2016  per l’execució de MODIFICACIÓ DE LA PORTA 
D'ACCÉS AL GARATGE  D'UN EDIFICI ENTRE MITGERES, a l’immoble situat al c/ Joan Miró 
( Jesús) de Calafell.



2222---- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep Gázquez
Martínez ha emès informe favorable en data 2 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient i
del que es desprèn:

““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici 
del de tercers, perquè les obres sodel de tercers, perquè les obres sodel de tercers, perquè les obres sodel de tercers, perquè les obres sollll····licitades compleixen amb les determinacions licitades compleixen amb les determinacions licitades compleixen amb les determinacions licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació.d’aplicació.d’aplicació.d’aplicació.    
• No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’úsNo obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’úsNo obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’úsNo obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’ús

públic municipal amb merpúblic municipal amb merpúblic municipal amb merpúblic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,caderies, materials de construcció, runes, tanques,caderies, materials de construcció, runes, tanques,caderies, materials de construcció, runes, tanques,
contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc.contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc.contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc.contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc.
s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Públicas’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Públicas’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Públicas’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública
de l’Ajuntament de Calafell, segode l’Ajuntament de Calafell, segode l’Ajuntament de Calafell, segode l’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8ns disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8ns disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8ns disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8....

• El color de la pintura de la porta metàl·lica del garatge serà la que estableix l’articleEl color de la pintura de la porta metàl·lica del garatge serà la que estableix l’articleEl color de la pintura de la porta metàl·lica del garatge serà la que estableix l’articleEl color de la pintura de la porta metàl·lica del garatge serà la que estableix l’article
63.8.8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, per la zona SH,63.8.8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, per la zona SH,63.8.8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, per la zona SH,63.8.8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, per la zona SH,
Creixements suburbans històrics: Per la Creixements suburbans històrics: Per la Creixements suburbans històrics: Per la Creixements suburbans històrics: Per la serralleria els següents colors de la gammaserralleria els següents colors de la gammaserralleria els següents colors de la gammaserralleria els següents colors de la gamma
RAL 6020, 7024, 7025, 7031 I 9011.”RAL 6020, 7024, 7025, 7031 I 9011.”RAL 6020, 7024, 7025, 7031 I 9011.”RAL 6020, 7024, 7025, 7031 I 9011.”

3- Vist l’informe jurídic, de data 3 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.

Abans de la deliberació , l’Alcalde senyor Ramon Ferré  s’absenta de la sala. 

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.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la Sra.  M. J.  R. S. la llicència d'obres menors Exp. Núm.
75/2016  per l’execució de MODIFICACIÓ DE LA PORTA D'ACCÉS AL GARATGE  D'UN EDIFICI 
ENTRE MITGERES. A l’immoble situat al c/ Joan Miró (Jesús).   De Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, de 2 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'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

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

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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà ca30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà ca30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà ca30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menorp mena d’obra, sigui major o menorp mena d’obra, sigui major o menorp 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. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

2222....2222....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    
PPPPEEEERRRR    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAADDDDEEEESSSS    IIIILLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAABBBBLLLLEEEESSSS    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    NNNNAAAARRRRCCCCÍÍÍÍSSSS,,,    DDDDEEEE    LLLLAAAA    UUUURRRRBBBB....    VVVVAAAALLLLLLLLDDDDEEEEMMMMAAAARRRR    DDDDEEEE    
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 10 de maig de 2016, l’inspector d’obres municipal va realitzar inspecció a la finca del c. 
Narcís de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. G. C. M. i emet informe deixant 
constància que s’han executat unes obres a la finca esmentada consistents en: 

“construcció d’una caseta de fusta en el jardí de la finca, de superfície construïda de 3,00 x 5,00m 

(15,00m2) i d’alçada variable de 2,50 a 3,20m. La caseta està localitzada a la part davantera de la 

finca i llinda amb la finca veïna del lateral dret i el vial públic a una distància aproximada de 1,50m. 

Les obres s’han finalitzat en la seva totalitat i s’han executat sense llicència municipal urbanística.” 

En data 23 de maig de 2016, l’arquitecte tècnic municipal, a resultes de l’esmentada inspecció 

municipal ha emès l’informe, adjunt com Annex 1, pel que proposa: 

“1.- Iniciar expedient de restauració de la legalitat urbanística contra el Sr. G. C. 

M. propietari de la finca, per la realització d’una infracció no legalitzable detallada a l’informe 

tècnic. 

2.- Ordenar per la restauració de la legalitat urbanística infringida l’enderroc de la totalitat de la 

caseta de fusta.” 



En data 30 de maig de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell ha 
emès l’informe, adjunt com Annex 2, en relació al procediment previst per a restaurar la legalitat 
urbanística infringida. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1r Quan els immobles afectats estiguin protegits. 

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

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

c) La reposició dels terrenys al seu estat inicial.
d) El cessament dels usos il·legals.
e) El desallotjament de les persones usuàries i la retirada de les coses mobles relatives als

usos il·legals de l’immoble de què es tracti. 
f) L’execució de les obres necessàries per impedir els usos il·legals.
g) El cessament dels subministraments dels serveis o la prohibició de la seva contractació.
h) La prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

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

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



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

Vistos els antecedents i fonaments jurídics de dret. 

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

1.1.1.1.----    Iniciar    procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada contra el Sr. 
Gonzalo Cabezas Macías, per haver executat al jardí de la finca situada al carrer Narcís, 20 de 
la Urb. Valldemar de Calafell, unes obres sense disposar de la preceptiva llicència i essent 
manifestament il·legal·litzables consistents en: 

“construcció d’una caseta de fusta en el jardí de la finca, de superfície construïda de 
3,00 x 5,00m (15,00m2) i d’alçada variable de 2,50 a 3,20m. La caseta està 
localitzada a la part davantera de la finca i llinda amb la finca veïna del lateral dret i el 
vial públic a una distància aproximada de 1,50m. Les obres s’han finalitzat en la seva 
totalitat i s’han executat sense llicència municipal urbanística.” 

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

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

4.4.4.4.----    Atorgar a la interessada un termini d’audiència de 15 dies a comptar de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució, a l’efecte de que puguin tenir vista de l’expedient i, si ho 
consideren convenient, puguin formular al·legacions. 

5.5.5.5.---- Notificar aquesta resolució al Registre de la Propietat de Calafell per tal que, d’acord amb 
el que disposen els article 56 RHU i 204 TRLU, practiqui en la finca registral objecte d’aquest 
expedient una anotació preventiva d’aquesta resolució d’inici del procediment de restauració 
de protecció de la legalitat. 

6666....----    Notificar    aquesta resolució als interessats. 

2222....2222....5555....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    AAAA    LLLLAAAA    CCCCTTTTRRRRAAAA....    DDDDEEEE    BBBBAAAARRRRCCCCEEEELLLLOOOONNNNAAAA,,,,     IIII    CCCC....    
BBBBAAAAIIIIXXXXAAAADDDDOOOORRRR,,, DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    1111////11116666))))

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 14 de gener de 2016 es va iniciar expedient per 
exigir a la Mancomunitat de l’Edifici Mercat situat a la Ctra. De Barcelona i el c. Baixador de Segur de 
Calafell, el compliment de les obligacions d’ús i conservació de l’edifici en relació a totes les seves 
façanes. Mitjançant el mateix acte van ser ordenades de forma immediata les següents mesures 
cautelars: 



a) Sanejament i retirada de les parts de la façana que presentin manca d’adherència.
b) Tancament i precinte de la porta d’accés en la planta semisoterrani a l’antic mercat, en la

façana est.

En data 31 de març de 2016, l’Inspector d’Obres Municipal va fer inspecció i va poder constatar que la 
mancomunitat de propietaris únicament havia dut a terme les mesures cautelars de la façana principal 
i no en la resta de façanes. 

En data 18 d’abril de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe que consta incorporat a 
l’expedient pel que proposa ordenar a la Mancomunitat que procedeixi de forma immediata a donar 
compliment de totes les mesures cautelars ordenades mitjançant l’acord de Junta de Govern Local, de 
14 de gener de 2016, en relació a la resta de façanes de l’edifici. 

En data 25 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local ha ordenat de nou a la Mancomunitat de 
propietaris que dugui a terme la resta de mesures cautelars ordenades amb l’advertiment que, en cas 
d’incompliment, l’Ajuntament podrà executar-les subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà 
imposar-li multes coercitives, reiterades en el temps, fins que compleixin. 

Vist que la Mancomunitat no ha presentat cap escrit d’al·legacions en el termini d’audiència de 15 dies 
atorgat mitjançant l’acord de Junta de Govern Local, de 14 de gener de 2016.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 9 de la Llei bàsica estatal de Sòl, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny (TRLS), pel que fa a l’obligació de dedicar els terrenys als usos previstos i de 
mantenir els terrenys, les construccions, les edificacions i les instal·lacions en condicions de seguretat, 
salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament públic. 

D’acord amb els articles 197 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost (TRLU), i 29 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol (RLU), pel que fa a l’obligació de mantenir els terrenys, les construccions, les edificacions i les 
instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament i al 
compliment d’altres obligacions establertes per la legislació sectorial aplicable i per les ordenances 
locals. 

D’acord amb els articles 225 del TRLU, 101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 93 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a l’execució 
forçosa en cas d’incompliment de l’ordre d’execució. 

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

1111.- Ordenar a la Mancomunitat de Propietaris de l’edifici del Mercat, situat a la Ctra. de Barcelona i el c. 
Baixador de Segur de Calafell, com a propietaris de l’edifici esmentat i responsable del compliment 
d’aquesta ordre, l’efectiu compliment de les obligacions d’ús i conservació de l’edifici. Pel compliment 
d’aquestes obligacions se li ordena l’execució de les actuacions següents:  

a) Redacció de projecte de rehabilitació i reparació de les façanes i humitats, signat per un
tècnic competent.
b) Programa de l’execució dels treballs.



c) Execució dels treballs recollits en el projecte, prèvia llicència municipal d’obres.

2.2.2.2.---- Per a l’execució d’aquestes actuacions s’atorga a la Mancomunitat de Propietaris un termini de 4 
mesos des de la notificació d’aquesta Resolució, que s’estima suficient pel seu compliment. 

3.3.3.3.---- Advertir a la Mancomunitat de Propietaris 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 la obligada, o bé, 
alternativament, a la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi 
l’ordre d’execució que es dicta en aquesta Resolució, l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 
euros. 

4.4.4.4.---- Fer constar que contra aquesta 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 al 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 al de la seva notificació.  

5.5.5.5.- Notificar la present resolució als interessats. 

2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. 2.2.6. PROPOSTA DE DESESTIMENT I ARXIU DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 32/2015PROPOSTA DE DESESTIMENT I ARXIU DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 32/2015PROPOSTA DE DESESTIMENT I ARXIU DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 32/2015PROPOSTA DE DESESTIMENT I ARXIU DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 32/2015 

FetsFetsFetsFets    

1- El 2 de juliol de 2015, es va enviar ofici al Sr. J. L. R. L. mitjançant el qual li va ser requerida per 
que, en el termini de 10 dies hàbils, aportés documentació justificativa del compliment de 
diferents normes tècniques que tot seguit es detallen, en relació a l’exp. Núm. 32/2015 de 
llicència d’obra menor per a la instal·lació d’una infraestructura permanent a la terrassa de 
l’immoble situat al Pg. Marítim St. Joan de Déu de la Platja de Calafell:

- Justificació de la retirada del cobert del passadís de 1,50m que limita la façana de 
l’edificació, i plànol de planta de la terrassa modificat (sense cap element que ocupi la 
zona del passadís). 

- Justificació de la retirada del vetllador de la franja lateral de 0,75m del passadís lateral 
respecte la finca del núm. 35. 

- Pressupost detallat del treballs, inclòs la valoració dels materials. 

2- En l’esmentat ofici es feia l’advertiment a l’interessat que en cas de no presentar la 
documentació requerida o de presentar-la fora de termini se’l tindria per desistit de la seva 
petició de la llicència d’obres.

3- Atès que ha transcorregut amb escreix el termini de 10 dies sense que l’interessat hagi aportat 
la documentació requerida. 

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

1- D’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el cas de no
esmenar la seva sol·licitud, o no presentar la documentació requerida, o presentar-la fora del



termini esmentat, se’l tindrà per desistit de la seva petició de llicència d’obres, prèvia resolució 
que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de l’esmentada llei. 

2- 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: 

1111....---- Declarar el desistiment i arxiu de la llicència d’obres menors exp. núm. 32/2015 sol·licitada pel Sr. J. 
L. R. L. per la instal·lació d’una infraestructura permanent a la terrassa de l’immoble situat al Pss. 
Marítim St. Joan de Déu de la Platja de Calafell. 

2222....---- Notificar la present resolució a la part interessada. 

3333....---- 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. 

2222....2222....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    5555////2222000011116666 

Identificació: Llicència Obra Major 
Expedient: 5/2016  
Titular: COM A CASA SCP   
Emplaçament: AV CENTRAL 43820 Calafell 

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 03/02/2016 l’empresa COM A CASA SCP , sol·licita la concessió d’una llicència urbanística 
d’obra major per realitzar les obres consistents en: AMPLIACIÓ I REFORMA INTERIOR D'UN EDIFICI 
AÏLLAT A L'AV. CENTRAL DE CALAFELL PARK, amb la referència cadastral núm. xxx.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Jordi Feliu 
Urpí, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 29/01/2016, amb núm. 2016600054, i 
l’assumeix de l’obra l’arquitecte Sr. Jordi Feliu Urpí. 

2222.... En data 1 de juny de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

““““CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    
Un cop resoltes les deficiències indicades a l’informe del 15 de març de 2016, i rebut l’informe 
favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, ééééssss    pppprrrroooocccceeeeddddeeeennnntttt    ccccoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    
llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa d’acord amb la legislació urbanística, compleix la normativa del POUM de Calafell a la 
zona. 



CondicionamentsCondicionamentsCondicionamentsCondicionaments    
1.1.1.1. En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces de formigó iguals a les existents.

2.2.2.2. En cas de reparació del gual d’accés rodat, s’haurà de substituir per peces iguals a les existents.

3.3.3.3. L’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, condiciona el
sentit favorable del seu informe a l’adopció de les següents mesures:

a)a)a)a) Degut a que al plànol no figuren les mesures contra incendis, s’entén que s’executaran les
que figuren en la memòria del projecte.

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a 
la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no essent necessari 
sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació 
segons s’estableix a la Llei 3/2010.” 

3.3.3.3. En data 1 de juny de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. 
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes 
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient. 
21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 



llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda 
obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que 
s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. 
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida 
de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o 
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

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

8.8.8.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular de
la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions
complementàries que procedeixin.
9.9.9.9. 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, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a ‘empresa COM A CASA SCP, 
llicència urbanística d’obra major per realitzar: AMPLIACIÓ I REFORMA INTERIOR D'UN EDIFICI AÏLLAT 
A L'AV. CENTRAL DE CALAFELL PARK, d’acord amb el projecte tècnic.
2. L’esmentada llicència queda subjecte a les condicions particulars de l’informe emès per l’arquitecte 
municipal i a les condicions generals transcrites a la part expositiva.
3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini de 
tres anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució i 
prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita 



justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es tracti. També cal advertir al titular de 
la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ambdós terminis sense haver 
començat les obres o bé sense haver-les acabat i per la paralització durant les dues terceres parts del 
termini concedit per al seu acabament. 
4.4.4.4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU.
5.5.5.5. Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

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

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

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de
3.750,00 euros.

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

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

2222....2222....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRREEEESSSS    MMMMEEEENNNNOOOORRRRSSSS    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    55556666////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 
Número d’expedient: 56/2016  
Interessat: L. V. M. H. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

1- En data 15 de març de 2016, el Sr. L. V. M. H. va sol·licitar llicència urbanística 
d’obres menors Exp. núm. 56/2016  per l’execució de: INSTAL.LACIO DE DUES 
CABINES DE LAVABOS A LA NAU SITUADA AL C/ BASSA MIQUELA de Calafell.

2- Tramesa al departament d’Urbanisme, l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Josep Gázquez 
Martínez ha emès informe favorable en data 9 de maig de 2016 el qual consta a l’expedient i 
del que es desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee 
pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss 
ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa 
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....
NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss 
ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss 
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee 



liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de 
l’Ajuntament de Calafell, sl’Ajuntament de Calafell, sl’Ajuntament de Calafell, sl’Ajuntament de Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8egons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8egons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8egons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8....””””    

3333---- Vist l’informe jurídic, de data , 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 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. L. V. M. H. la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  56/2016  per l’execució de: INSTAL.LACIO DE DUES CABINES DE LAVABOSA LA NAU 
SITUADA AL C/ BASSA MIQUELA de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'arquitecte tècnic municipal, 9 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'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

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

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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i Període comprès entre el dia 1 d’agost i 
30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’au30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menortoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de les 
següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- 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.



2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIADONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIA 

Es dóna lectura dels següents decrets d’Alcaldia: 

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 994, de 14 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor M. S. G.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 901, de 06 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta a 
la senyora  M. Ll. L.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 995, de 14 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta al 
senyor C. R. A.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1179, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta 
al senyor A. Ll. G.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1048, de 21 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor M. .

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1047, de 21 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor A. F.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1180, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta 
al senyor M. S. G.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1301, de 05 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta 
al senyor C. S.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1300, de 05 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta 
a la senyora S. N.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1430, de 18 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’una bestreta 
al senyor J. A.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1497, de 24 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor M. L.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1500, de 24 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor E. P. M.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1499, de 24 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’un 
avançament de sou del senyor A. F.

- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1501, de 24 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’una 
bestreta al senyor J. L. Q. O. 



- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1498, de 24 de maig de 2016, relatiu a la concessió d’un
avançament de sou de la senyora A. M. M. R.

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE DONAR COMPTE A LA JUNTA DE DONAR COMPTE A LA JUNTA DE DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1611 GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1611 GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1611 GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1611 
DE DATA 31 DE MAIG DE 2016DE DATA 31 DE MAIG DE 2016DE DATA 31 DE MAIG DE 2016DE DATA 31 DE MAIG DE 2016       

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1611 de data 31 de maig de 2016, que a continuación es 
transcriu: 

“DECRET NÚM. 1611/2016DECRET NÚM. 1611/2016DECRET NÚM. 1611/2016DECRET NÚM. 1611/2016    

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

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria per a la contractació 
temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, de dos llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a 
la creació d’una borsa de treball. 

FetsFetsFetsFets    

1. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases
que regiran la selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, de
dos llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al taulell d’anuncis de la Corporació, i dins de termini
de 10 dies naturals d’exposició pública per a la presentació d’instàncies, que finalitzava el 27 de
maig de 2016, han estat presentades set (7) sol·licituds.

3. El 31 de maig de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0200/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

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

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



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

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat Públic.

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

8. Article 55.g) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les
entitats locals, sobre la delegació que té l’alcalde de contractar personal laboral no permanent
mitjançant convocatòria pública.

9. 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.

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

11. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. Articles 13 a 15 que disposen que les atribucions delegades en
la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient,
donant compte a la Junta de Govern local.

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tot el que s’ha exposat, resolc: 

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació temporal de dos llocs de treball
d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i
Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2 d’aquesta resolució.

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

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

4. Manifestar que els/les aspirants admesos que no tenen la nacionalitat espanyola resten obligats a la
realització d’una prova per demostra un coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, que correspon al segon exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i



que són els relacionats en l’Annex 6Annex 6Annex 6Annex 6, i els exempts de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 5Annex 5Annex 5Annex 5 
d’aquesta resolució. 

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

President: Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez 
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo 

Vocals: Titular: Sra. Assumpció Verge Inglés 
Suplent: Sra. Imma Ortiz Guirao 

Vocals: Titular: Sra. Imma Ortiz Guirao 
Suplent: Sra. Assumpció Verge Inglés 

Secretari: Titular: Sra. Cristina Galindo Garza 
Suplent:  Sra. Maria Vilanova Peña 

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

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

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

Data: 16 de juny de 2016 
Hora: A determinar 
Lloc: A determinar  

9. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Turisme i de Recursos Humans, i al Comitè
d’Empresa d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes escaients i donar compte en la
propera Junta de Govern Local d’aquesta resolució.

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

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



Núm. Registre 
Entrada DNI 

18286 556S 

18668 198H 

18684 762N 

18763 726N 

18808 184V 

18824 864T 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOS    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s 
d’exclusió 

18865 753M 1 

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

ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3    

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

Núm. Registre 
Entrada DNI 

18286 556S 

18763 726N 

18824 864T 

18865 753M 

ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA NO EXEMPTS DE REALITZAR LA NO EXEMPTS DE REALITZAR LA NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀPROVA DE CATALÀPROVA DE CATALÀPROVA DE CATALÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

18668 198H 1 

18684 762N 1 

18808 184V 1 

1) No aporta cap tipus de certificat

ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ    



Núm. Registre 
Entrada DNI 

18286 556S 

18684 762N 

18763 726N 

18808 184V 

18824 864T 

18865 753M 

ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

18668 198H 1 
1) No tenir la nacionalitat espanyola”

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1610 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1610 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1610 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1610 
DE DATA 31 DE MAIG DE 2016DE DATA 31 DE MAIG DE 2016DE DATA 31 DE MAIG DE 2016DE DATA 31 DE MAIG DE 2016       

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1610 de data 31 de maig de 2016, que a continuación es 
transcriu: 

“DECRET NÚM. 1610/2016DECRET NÚM. 1610/2016DECRET NÚM. 1610/2016DECRET NÚM. 1610/2016    

Identificació de l’exIdentificació de l’exIdentificació de l’exIdentificació de l’expedientpedientpedientpedient    

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria per a la contractació, pel 
sistema de concurs-oposició lliure, en règim laboral, d’oficials de primera adscrits a la Unitat de Brigada 
de Via Pública, per: cobrir dos llocs de treball vacants, cobrir una jubilació parcial, i crear una borsa de 
treball. 

FetsFetsFetsFets    

1. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases
que regiran la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la contractació laboral per ocupar
dos (2) llocs de treball d’oficial primera adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en règim
d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial primera rellevista, i la creació d’una borsa de treball.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al taulell d’anuncis de la Corporació, i dins de termini
de 10 dies naturals d’exposició pública per a la presentació d’instàncies, que finalitzava el 27 de
maig de 2016, han estat presentades dinou (19) sol·licituds.



3. El 31 de maig de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0199/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Article 9 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.

10. Article 161 i següents del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei
General de la Seguretat Social, pel que fa a la jubilació.

11. Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat
Social.

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

13. 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.

14. 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.

15. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. Articles 13 a 15 que disposen que les atribucions delegades en



la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la urgència de l’expedient, 
donant compte a la Junta de Govern local. 

ResolucióResolucióResolucióResolució    

Per tot el que s’ha exposat, resolc: 

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació de dos (2) llocs de treball d’oficial primera
adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en règim d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial
primera rellevista, i la creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1 i Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2
d’aquesta resolució.

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

3. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió del
certificat de nivell bàsic de català (A2) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o
superior, resten obligats a la realització de l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de
la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 4Annex 4Annex 4Annex 4, i els exempts
de realitzar-la són els relacionats a l’Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3 d’aquesta resolució.

4. Manifestar que tot el personal aspirant té la nacionalitat espanyola i per tant queden exempts de
realitzar el segon exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades consistent en demostrar
un coneixement adequat del castellà.

5. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en possessió del
títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent, ni han acreditat
documentalment tenir la capacitat del lloc de treball convocat, resten obligats a la realització d’una
prova de capacitat, que correspon al tercer exercici de la fase d’oposició segons les bases
aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 6Annex 6Annex 6Annex 6, i els exempts de realitzar-la són els relacionats a
l’Annex 5Annex 5Annex 5Annex 5 d’aquesta resolució.

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

President: Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo 

Vocals: Titular: Sr. Salvador Silla Cascales 
Suplent: Sr. Angel Gallés García 

 Titular: Sr. Angel Gallés García  
Suplent: Sr. Antonio Vargas Vivas 

Titular: Sr. Jordi Mercadé Bricollé, cap de brigada de Via Pública de l’Ajuntament del 
Vendrell 



Suplent: Sra. Carmen Párrega Cuadros, cap d’unitat de Serveis Municipals de 
l’Ajuntament del Vendrell 

Secretari: Titular: Sra. Cristina Galindo Garza 
Suplent:  Sra. Maria Vilanova Peña 

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

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

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

Data: 15 de juny de 2016 
Hora: A determinar 
Lloc: A determinar  

10. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Via Pública i de Recursos Humans, i al
Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes escaients, i donar compte a
la propera Junta de Govern Local.

ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1    

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

Núm. Registre 
Entrada DNI 

17603 918G 

17818 697N 

17852 873J 

17859 298P 

18050 442H 

18249 078Q 

18315 985F 

18396 768H 

18490 148C 

18590 118P 



18638 968K 

18675 250A 

18734 961Q 

18802 898T 

18812 644P 

18838 660E 

18855 321V 

18879 621B 

18917 178R 

ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2    

LLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOSLLISTAT D’EXCLOSOS    

No hi ha ningú. 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    3333    

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

Núm. Registre 
Entrada DNI 

18490 148C 

18638 968K 

18675 250A 

ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

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

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

17603 918G 1 

17818 697N 1 

17852 873J 1 

17859 298P 1 

18050 442H 1 

18249 078Q 1 

18315 985F 1 

18396 768H 1 

18590 118P 1 

18734 961Q 1 

18802 898T 1 

18812 644P 1 

18838 660E 1 



18855 321V 1 

18879 621B 1 

18917 178R 1 

1) No aporta cap tipus de certificat

ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5ANNEX 5    

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVAEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVAEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVAEXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA    DE CAPACITATDE CAPACITATDE CAPACITATDE CAPACITAT    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

17603 918G 

17818 697N 

17852 873J 

17859 298P 

18050 442H 

18396 768H 

18490 148C 

18638 968K 

18675 250A 

18734 961Q 

18838 660E 

18879 621B 

ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6ANNEX 6    

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITATNO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CAPACITAT    

Núm. Registre 
Entrada DNI 

Motiu/s de no 
exempció 

18249 078Q 1 

18315 985F 1 

18590 118P 1 

18802 898T 1 

18812 644P 1 

18855 321V 1 

18917 178R 1 

1) No aporta cap tipus de titulació ni acredita la capacitat documentalment.”

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



1. Quedar-ne assabentada.

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

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT 
PER NO HAVER FET EL CONTROL PERIÒDIC DE L'ACTIVITAT PER NO HAVER FET EL CONTROL PERIÒDIC DE L'ACTIVITAT PER NO HAVER FET EL CONTROL PERIÒDIC DE L'ACTIVITAT PER NO HAVER FET EL CONTROL PERIÒDIC DE L'ACTIVITAT        

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

EXP. RESTABLIMENT:EXP. RESTABLIMENT:EXP. RESTABLIMENT:EXP. RESTABLIMENT: RL-003/2016 

EXP. ACTIVITAT:EXP. ACTIVITAT:EXP. ACTIVITAT:EXP. ACTIVITAT: ACM/009/09 i ACM/082/11 

TITULAR TITULAR TITULAR TITULAR ::::    COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CALAFELL SLCC 

ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT: EXTACIÓ DE SERVEI AMB APARCAMENT DE VEHICLES I DIPÒSIT AÈRI 

D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES PETROLÍFERS DE 30000 L 

CLASSIFICACIÓ:CLASSIFICACIÓ:CLASSIFICACIÓ:CLASSIFICACIÓ: ANNEX II  

EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT: PASSATGE DE LA CIVADA, 1 POLÍGON 1, ILLA 2, PARCEL·LA 6 (PARC 

EMPRESARIAL)  

TRAMITACIÓ: TRAMITACIÓ: TRAMITACIÓ: TRAMITACIÓ: RESTABLIMENT LEGALITAT 

Fets Fets Fets Fets 

1.La llicència ambiental d’estació de servei i aparcament de vehicles atorgada segons decret
2010/1236 de 30 de març de 2010 estableix que l’activitat restarà sotmesa a controls periòdics cada
cinc anys emesos per una entitat ambiental de control acreditada per la Generalitat. Segons dades
obrant, l’últim control efectuat va ser el dia 11 de maig de 2010, per la qual cosa ja ha transcorregut
cinc anys sense que la titularitat hagi presentat el preceptiu control periòdic.

2. La llicència ambiental d’ampliació de l’activitat amb un dipòsit aeri d’emmagatzematge de
productes petrolífers de 30.000 litres de capacitat atorgada segons decret 2010/1236 de 30 de març
de 2010 estableix que l’ampliació de l’activitat resta sotmesa a un control inicial emesa per una entitat
ambiental de control acreditada per la Generalitat. Segons dades existents a l’expedient l’últim control
efectuat va ser el dia 11 de maig , per la qual cosa ja han transcorregut cinc anys sense que la
titularitat hagi presentat el preceptiu control periòdic.

3. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en funcionament i a
controls ambientals periòdics posterior per garantir-ne l’adequació permanent de les activitats a les
determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en la llicència
ambiental.

7. Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, de data 27 de gener de 2016, incorporat a

l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 



1.D’acord amb l’article 68.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental

de les Activitats, que disposa:

“1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, per a garantir-ne l'adequació 
permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades 
específicament en l'autorització o llicència ambientals.” 

2.D’acord amb l’article 69.3 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental

de les Activitats, que disposa:

“3. Finit el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o 
ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l'activitat ha de cessar. En aquests 
supòsits es poden establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi 
transcorregut el termini de caducitat de l'autorització o la llicència ambientals.” 

3. D’acord amb l’article 65 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de

les Activitats, que disposa:

“Clausura d’activitats 

1. L’òrgan competent per atorgar les activitats, prèvia instrucció del procediment administratiu 
corresponent, pot clausurar les activitats que s’exerceixin sense l’autorització ambiental, 
llicència ambiental o comunicació exigibles en aplicació de la present Llei. Aquest procediment 
és independent de la instrucció de l’expedient sancionador que correspongui. 

2. Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 en el cas de constatar-se que, d’una 
manera imminent, hi ha afecció o risc d’afecció per el mitja i per les persones, l’òrgan 
competent pot acordar suspendre provisionalment l’activitat d’una manera immediata, tenint 
en compte que té que confirmar-se o aixecar-se  aquesta mesura cautelar una vegada 
escoltada la persona titular de l’activitat.” 

4. En virtut de les atribucions conferides per la Llei 20/2009 esmentada i vites les atribucions que em
són conferides per Decret d’Alcaldia 3621/2007 de data 27 de juny de 2007.

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

1. IIIIniciarniciarniciarniciar  procediment per l’adopció del CESSAMENT DE L’ACTIVITAT d’estació de servei amb

aparcament de vehicles i dipòsit aeri d’emmagatzematge de productes petrolífers de 30000 L situada

al passatge de la Civada, 1 polígon 1 Illa 2. Parcel·la 6 del Parc Empresarial de Calafell, per no disposar

del preceptiu control periòdic preceptiu, concedint tràmit d’audiència a la titularitat Cooperativa

Agrícola de Calafell SLCC, per termini de 10 dies, per tal que presenti les al·legacions així com els

documents i justificacions que estimi pertinents.

2.OOOOrdenar rdenar rdenar rdenar a la societat Cooperativa Agrícola de Calafell, SLCC en la seva condició  de titulat de la

llicència, per a què en el termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l'endemà del dia en què

finalitzi el referit termini de 10 dies d'audiència esmentat a l’apartat primer sense presentar-hi

al·legacions, dugui/n a terme el preceptiu control periòdic de l’esmentada activitat.



3. A. A. A. Advertir dvertir dvertir dvertir a la interessada que, en el supòsit que transcorri el termini de 20 dies atorgat a l’apartat

tercer, no hagin dut a terme el control inicial o aquest sigui desfavorable s’ordenarà el cessament

immediat de l’activitat.

4. NNNNotificarotificarotificarotificar la present resolució a les  parts interessades.

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER ARXIU EXPEDIENT RESTABLIMENT LEGALITAT PER 
COMPLIMENT DEL REQUERIMENTCOMPLIMENT DEL REQUERIMENTCOMPLIMENT DEL REQUERIMENTCOMPLIMENT DEL REQUERIMENT       

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
REF.REF.REF.REF.  
TITULAR ANTIC:TITULAR ANTIC:TITULAR ANTIC:TITULAR ANTIC:  
TITULAR NOU:  TITULAR NOU:  TITULAR NOU:  TITULAR NOU:      
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: 

RL-007 /2016 
ACM 114/2007     
A. L. C. 
M. F. G. A.
BAR FRANKFURT    
PASSEIG MARÍTIM SANT JOAN DE DÉU S/N PORT ESPORTIU  

ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ESTAT TRAMITACIÓ: ARXIU EXPEDIENT 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 7 de març de 2016 s’acorda a JGL Ordinària incoar restabliment de legalitat contra el 
senyor M. F. G. À., titular del Bar Frankfurt amb nom comercial Mijito ubicat al passeig 
Marítim Sant Joan de Déu, s/n Port Esportiu de Segur de Calafell,  per no haver efectuat la  
preceptiva comunicació prèvia de l’activitat.

2. Vist que posteriorment s’ha comprovat que existeix llicència de bar frankfurt al local abans 
esmentat. 

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

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

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

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

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

de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient,  Serveis
Contractats i Activitats.

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

1111.... DDDDeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrr    llll’’’’aaaarrrrxxxxiiiiuuuu    de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-007/2016 incoat mitjançant 
Acord de JGL Ordinària del dia 7 de març de 2016 (RGS. 2467) contra el senyor M.



F. G. À.,  titular actual de l’activitat del bar amb nom comercial Bar Mijito, ja que l’activitat 

consta de llicència concedida en data 23 de gener de 2008 mitjançant decret 2008/140 a nom 

del senyor À. L. C.      

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

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA DE REQUERIMENT D’INSTAL•LACIÓ DE 
LIMITADORLIMITADORLIMITADORLIMITADOR----ENREGISTRADOR INTERCALENREGISTRADOR INTERCALENREGISTRADOR INTERCALENREGISTRADOR INTERCAL....LAT A LA CADENA DE SO LAT A LA CADENA DE SO LAT A LA CADENA DE SO LAT A LA CADENA DE SO        

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

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte:     
Expedient: Expedient: Expedient: Expedient:     
Exp. ActivitatExp. ActivitatExp. ActivitatExp. Activitat        
TitularTitularTitularTitular    AnticAnticAnticAntic: : : :         
Titular Nou: Titular Nou: Titular Nou: Titular Nou:     
Activitat: Activitat: Activitat: Activitat:     
Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: Nom Comercial: 
Emplaçament: Emplaçament: Emplaçament: Emplaçament:     

Requeriment limitador-enregistrador acústic 
RL-016/2016        
ACM-114/2007 
À. L. C.
M. F. G. À. 
Bar - Frankfurt 
Bar Mijito 
Passeig Marítim Sant Joan de Déu, s/n Port Esportiu Segur de Calafell    

FetsFetsFetsFets    

1.Vista l’acta d’inspecció (GESPOL FIP 1170/2016) realitzada pels agents de la policia local amb número 
TIP 092 i 116 el dia 30 de gener de 2016 a les 23:25 hores en presència del senyor M. F. G. À. en 
qualitat d’arrendatari del bar-frankfurt  amb nom comercial Bar Mijito, en la qual es fa constar que a 
l’interior de l’establiment hi havia música en viu mitjançant karaoke i una dona cantant amb un 
micròfon.

2.Vista l’acta d’inspecció (GESPOL FIP 3399/2016) realitzada pels agents de la policia local amb 
número TIP 060 i 124 el dia 26 de març de 2016 en presència del senyor M. F. G. À. en qualitat 
d’arrendatari del bar-frankfurt  amb nom comercial Bar Mijito, en la qual es fa constar que se sent 
música provinent d’altaveus ubicats a la barra i a la zona de terrassa del local, gent cridant i cantant.

3.LLLL’’’’aaaarrrrtttt    33333333    ddddeeeellll    ddddeeeeccccrrrreeeetttt    111111112222////2222000011110000,,,,    ddddeeee    33331111    dddd’’’’aaaaggggoooosssstttt,,,,    ppppeeeellll    qqqquuuuaaaallll    ssss’’’’aaaapppprrrroooovvvvaaaa    eeeellll    RRRReeeeggggllllaaaammmmeeeennnntttt    dddd’’’’eeeessssppppeeeeccccttttaaaacccclllleeeessss 
ppppúúúúbbbblllliiiiccccssss    iiii    aaaaccccttttiiiivvvviiiittttaaaattttssss    rrrreeeeccccrrrreeeeaaaattttiiiivvvveeeessss    eeeessssttttaaaabbbblllleeeeiiiixxxx    qqqquuuueeee    eeeellllssss    eeeessssttttaaaabbbblllliiiimmmmeeeennnnttttssss    hhhhaaaannnn    ddddeeee    sssseeeerrrr    ccccoooommmmppppaaaattttiiiibbbblllleeeessss    aaaammmmbbbb    lllleeeessss 
ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiióóóó    iiii    ccccoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnnaaaannnnttttssss    qqqquuuueeee    eeeessssttttaaaabbbblllleeeeiiiixxxxiiiinnnn    eeeellllssss    mmmmaaaappppeeeessss    ddddeeee    ccccaaaappppaaaacccciiiittttaaaatttt    aaaaccccúúúússssttttiiiiccccaaaa,,,,    eeeellllssss    ppppllllaaaannnnssss    dddd’’’’aaaacccccccciiiioooonnnnssss iiii    
eeeellllssss    ppppllllaaaannnnssss    eeeessssppppeeeeccccííííffffiiiiccccssss    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallllssss    ddddeeee    mmmmeeeessssuuuurrrreeeessss    ppppeeeerrrr    mmmmiiiinnnniiiimmmmiiiittttzzzzaaaarrrr    llll’’’’iiiimmmmppppaaaacccctttteeee    aaaaccccúúúússssttttiiiicccc    iiii,,,,    eeeennnn    ggggeeeennnneeeerrrraaaallll,,,, 
rrrreeeessssppppeeeeccccttttuuuuoooossssoooossss    aaaammmmbbbb    llllaaaa    rrrreeeessssttttaaaa    ddddeeee    nnnnoooorrrrmmmmeeeessss    iiii    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmeeeessss    vvvviiiiggggeeeennnnttttssss    ppppeeeerrrr    eeeevvvviiiittttaaaarrrr    oooo    rrrreeeedddduuuuiiiirrrr    llllaaaa    ccccoooonnnnttttaaaammmmiiiinnnnaaaacccciiiióóóó 
aaaaccccúúúússssttttiiiiccccaaaa....

4.LLLLaaaa    ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóó    ttttrrrraaaannnnssssiiiittttòòòòrrrriiiiaaaa    cccciiiinnnnqqqquuuueeeennnnaaaa    iiii    llll’’’’aaaarrrrtttt    33334444    ddddeeeellll    ddddeeeeccccrrrreeeetttt    111111112222////2222000011110000,,,,    ddddeeee    33331111    dddd’’’’aaaaggggoooosssstttt    ,,,,    ppppeeeellll    qqqquuuuaaaallll 
ssss’’’’aaaapppprrrroooovvvvaaaa    eeeellll    RRRReeeeggggllllaaaammmmeeeennnntttt    dddd’’’’eeeessssppppeeeeccccttttaaaacccclllleeeessss    ppppúúúúbbbblllliiiiccccssss    iiii    aaaaccccttttiiiivvvviiiittttaaaattttssss    rrrreeeeccccrrrreeeeaaaattttiiiivvvveeeessss    eeeessssttttaaaabbbblllleeeeiiiixxxx    qqqquuuueeee    eeeellllssss    eeeessssttttaaaabbbblllliiiimmmmeeeennnnttttssss 
oooobbbbeeeerrrrttttssss    aaaallllssss    ppppúúúúbbbblllliiiiccccssss    ddddeeeessssttttiiiinnnnaaaattttssss    aaaa    eeeessssppppeeeeccccttttaaaacccclllleeeessss    mmmmuuuussssiiiiccccaaaallllssss    oooo    aaaa    aaaaccccttttiiiivvvviiiittttaaaattttssss    mmmmuuuussssiiiiccccaaaallllssss    hhhhaaaannnn    ddddeeee    tttteeeennnniiiirrrr    iiiinnnnssssttttaaaallll····llllaaaatttt    uuuunnnn 
lllliiiimmmmiiiittttaaaaddddoooorrrr    ddddeeee    ssssoooo    aaaammmmbbbb    rrrreeeeggggiiiissssttttrrrraaaaddddoooorrrr,,,,    ppppeeeerrrr    ttttaaaallll    dddd’’’’aaaasssssssseeeegggguuuurrrraaaarrrr    qqqquuuueeee    nnnnoooo    sssseeee    ssssoooobbbbrrrreeeeppppaaaasssssssseeeennnn    eeeellllssss    vvvvaaaalllloooorrrrssss    llllíííímmmmiiiittttssss 
eeeessssttttaaaabbbblllleeeerrrrttttssss    aaaallll    aaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    ddddeeee    ccccoooonnnnttttaaaammmmiiiinnnnaaaacccciiiióóóó    aaaaccccúúúússssttttiiiiccccaaaa    oooo    aaaa    lllleeeessss    oooorrrrddddeeeennnnaaaannnncccceeeessss    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallllssss,,,,    ddddiiiissssppppoooossssaaaannnntttt    dddd’’’’uuuunnnn 
tttteeeerrrrmmmmiiiinnnniiii    mmmmààààxxxxiiiimmmm    dddd’’’’uuuunnnn    aaaannnnyyyy    aaaa    ppppaaaarrrrttttiiiirrrr    ddddeeee    llll’’’’eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa    eeeennnn    vvvviiiiggggoooorrrr    dddd’’’’aaaaqqqquuuueeeesssstttt    rrrreeeeggggllllaaaammmmeeeennnntttt    ppppeeeerrrr    iiiinnnnssssttttaaaallll····llllaaaarrrr----hhhhoooo.... 



5.5.5.5.L’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que lesL’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que lesL’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que lesL’art 11 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions determina la obligatorietat de que les
activitats de discoactivitats de discoactivitats de discoactivitats de discoteca disposi d’un limitador teca disposi d’un limitador teca disposi d’un limitador teca disposi d’un limitador ----enregistrador intercalat a la cadena de so, tenintenregistrador intercalat a la cadena de so, tenintenregistrador intercalat a la cadena de so, tenintenregistrador intercalat a la cadena de so, tenint
en compte els requeriments tècnics que s’estableix l’annex 9 de la present ordenança, per talen compte els requeriments tècnics que s’estableix l’annex 9 de la present ordenança, per talen compte els requeriments tècnics que s’estableix l’annex 9 de la present ordenança, per talen compte els requeriments tècnics que s’estableix l’annex 9 de la present ordenança, per tal
d’assegurar i garantir que no es superen els valors límits d’immissiód’assegurar i garantir que no es superen els valors límits d’immissiód’assegurar i garantir que no es superen els valors límits d’immissiód’assegurar i garantir que no es superen els valors límits d’immissió    sonorasonorasonorasonora....

6.6.6.6. El barEl barEl barEl bar----frankfurt amb nom comercial Bar Mijito no disposa de l’autorització necessària perfrankfurt amb nom comercial Bar Mijito no disposa de l’autorització necessària perfrankfurt amb nom comercial Bar Mijito no disposa de l’autorització necessària perfrankfurt amb nom comercial Bar Mijito no disposa de l’autorització necessària per
disposar de música de fons ambiental.disposar de música de fons ambiental.disposar de música de fons ambiental.disposar de música de fons ambiental.

5.Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 27 de maig de 2016, que s’adjunta a
l’expedient.

Fonaments Fonaments Fonaments Fonaments de dretde dretde dretde dret    

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

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

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

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica....
5.5.5.5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtAteses les facultats que m’han estat conferides en virtAteses les facultats que m’han estat conferides en virtAteses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 26ut del Decret 26ut del Decret 26ut del Decret 2666666666/201/201/201/2015555, d, d, d, de 22 dee 22 dee 22 dee 22 de

junyjunyjunyjuny, de l’Alcaldia sobre delegació de , de l’Alcaldia sobre delegació de , de l’Alcaldia sobre delegació de , de l’Alcaldia sobre delegació de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr    expedient contra el senyor M. F. G. Á. (nou titular) i contra el senyor À. L. C. (antic titular) 

del bar-frankfurt amb nom comercial Bar Mijito, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu, s/n 

Port Esportiu de Segur de Calafell ,  per tal que regularitzi la seva situació instal·lant el preceptiu 

limitador-enregistrador  acústic intercalat a la cadena de so que asseguri que no es sobrepassen 

els valors límits establerts a la vigent Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi 

de Calafell.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor M. F. G. Á. (nou titular) i al senyor À. L. C. (antic titular) del bar-frankfurt amb 

nom comercial Bar Mijito, ubicat al passeig Marítim Sant Joan de Déu, s/n Port Esportiu de Segur 

de Calafell, un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 

notificació de la present resolució, per tal que presenti les al·legacions així com els documents i 

justificacions que estimi pertinents.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr     als interessats un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia 
en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per que instal·li un limitador-enregistrador de so i aporti tota la següent 
documentació:

• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de l’aparell, certificant que a l’activitat 
s’ha instal·lat un limitador -enregistrador (indicar característiques i condicions d’instal·lació 
d’aquest equip), que s’ha ajustat i programat adequadament l’aparell, que s’ha verificat el 
funcionament del limitador-enregistrador, que s’ha comprovat que no es superen els 



límits establerts al receptor sensible més proper i que el limitador -enregistrador instal·lat 
compleix amb els requeriments que estableix l’annex 9 de l’ordenança municipal de sorolls 
i les vibracions.  

• Contracte de manteniment amb la empresa instal·ladora del limitador-enregistrador per
tal de garantir el seu correcte funcionament i el seu manteniment.

4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha

instal·lat el limitador -enregistrador acústic i no ha presentat la documentació requerida,

l’Ajuntament podrà ordenar les mesures no sancionadores de precinte de tots els aparells i equips

reproductors de música instal·lats al local. Tot això amb independència de la possibilitat de

tramitar el corresponent expedient sancionador.

5.5.5.5. NNNNotificarotificarotificarotificar    la present resolució als interessats, a la policia local i al departament de via pública.

2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. EXPEDIENT NUMERO 4303715000263 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000263 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000263 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715000263 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL....LEGACIONSLEGACIONSLEGACIONSLEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715000263 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. F. J. G. M., en qualitat de presumpte responsable que 
posseeix animal de companyia, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal sobre 
l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia a Calafell, tipificada als articles 9, 11, 14 i 48.2.E, 
perquè va protagonitzar els fets "a l’adreça C. Baixador, 13 el 16/02/2015 a les 21’36 . Dades del Gos, 
Nom: Morodo, Raça de gos potencialment perillosa Pit bull Terrier. Infraccions tipificades a 
OO.MM  tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada 
l’assegurança de resposabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E. Portar el 
gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai 
públic. 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, el qual no ha presentat, dintre del termini 
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, 
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs 
el  10 de febrer de 2016. 



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

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 16 de febrer de 2015.

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

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

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. F. J. G. M.  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. 

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. EXPEDIENT NUMERO 4303715002002 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002002 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002002 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002002 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. 4303715002002 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 11 d’abril 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 11 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. J. F. O. 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. Lluís Companys, 20 el 21/09/2015 a les 00’55. Dades 
del Gos, nom Tison, Raça de gos potencialment perillosa Dog argentí. Infraccions tipificades a 
OO.MM tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. No tenir contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar el gos deslligat a la 
via o en un espai  públic. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense 
que estigui identificat amb el microxip… .” que es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 
11 d’abril de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del termini 
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, 
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs 
el 11 d’abril de 2016.

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

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 21 de setembre 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. F. Ol. 

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. J. F. O. 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. 



2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303715002205 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002205 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002205 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002205 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. 4303715002205 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 18 d’abril de 2016, en el que se li 
concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la notificació 
del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la 
defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions i proposició de 
proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 18 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava a la Sra. H. M. N. 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 "al Parking del Blanquet s/n el 08/11/2015 a les 16,45. 
Dades del Gos:nom Selva, Raça de gos potencialment perillosa Stafforshire Infraccions 
tipificades a OO.MM tinença animals de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal 
pertinent. Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens. No tenir contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€..Portar el gos sense morrió 
a la via o en un espai públic,posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. …” que es 
transcriuen en Junta de Govern  Local d'incoació el 18 d’abril de 2016.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del termini 
concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, 
en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs 
el 18 d’abril de 2016.

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

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

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 la Policia Local, el 08 de novembre de 2015.

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra. H. M. N. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a la Sra. H. M. N. 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.

2.5.4. 2.5.4. 2.5.4. 2.5.4. EXPEDIENT NUMERO 4303716001056 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001056 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001056 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001056 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001056 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 15 de febrer de 2016 hora 10.20 per l’inspector de Via Pública, es dóna
a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. M. M. B. podria ser autor i responsable
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “carrer Barcelonès. A l’adreça indicada
s’estan fent obres de reformes, a la calçada hi ha una saca de runes de l’empresa “Àrids Jordi” telf.
xxx. En data 7 i 13 de gener es va redactar acta d’inspecció per aquest motiu. La saca ha estat plena
a la via pública i ara han tornat a posar una altra, sense cap tipus de senyalització. Al departament
de via pública no consta llicència d’ocupació de via pública. S’annexa foto a l’expedient. Al moment
de l’inspecció no hi ha ningú a l’obra i és deixa a la bústia”

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

3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 17.1 tindrà la consideració com a greu
susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix l’article “17. 1. 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, ...”    de l’ordenança
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el



procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya . 

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra. M. M. B. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal convivència ciutadana 
i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que 
correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

2222....5555....5555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000000000777711111111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR           

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000711 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. La proposta sancionadora formulada el 30 de març de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303714000711 que s'ha incoat al Sr. A. P. C., en compliment de la proposta de



Resolució d'aquesta Regidoria el 04 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 29 de febrer de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. A. P. C. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 65.1.a de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “a la Crta Barcelona (lateral 
C-31) (Mas Mel) el 15/04/2014 a les 04’00 OOMM, art.65 a)causar destrosses, sacsejar, trencar (...) 
mobiliari urbà (contenidor). La patrulla observa a l’identifica’t com llença a terra un contenidor i 
segueixen caminant direcció a Cunit .”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, i que va presentar 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 30 de març de 2016 va ser declarada ferma el 04 
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. A. P. C. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu, 
tipificada a l’article 65.1.a de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança 
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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



1.- IMPOSAR al Sr. A. P. C. una sanció de 375,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposa l’article 65 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. A. P. C. 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 Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

2222....5555....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111000011114444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001014 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1.En l'acta/denúncia emès el 04/04/2016  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública que el Sr Viatges Concord SA amb NIF A08845794     podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta " Als llocs indicats hi ha 
publicitat de l’activitat indicada,segons les Ordenances Municipals, no es pot fer aquests tipus de 
publicitat a la via pública. Hi ha un núm. de contacte xxxxx”

2.L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 37,39,46,47,50.1.2. tindrà la 
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de 
l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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

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

2. S’incompleix l’article2. S’incompleix l’article2. S’incompleix l’article2. S’incompleix l’article    ““““Article 37373737 S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota
acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació,  en particular les relatives a
activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització municipal
corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que
l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de
publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, als monuments, als
temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i en altres llocs anàlegs. Així
mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que pugui pertorbar el trànsit, la
seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que ocasioni molèsties als veïns.
Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos
que la publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar,
seran responsables  de les infraccions comeses el subjecte que anuncia. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. Totes les activitats



que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense perjudici de 
les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars 
l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els 
elements urbans que n'hagin estat  

afectats i la de retirar-ne els materials residuals resultants. 2222 L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, 
les accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior”,    de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.  

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Sr Viatges Concord SA  amb  NIF A08845794 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 37,39,46,47 I
50.1.2 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar
la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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



2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. 2.5.7. EXPEDIENT NUMERO 4303716001015 RELATIU A L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716001015 RELATIU A L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716001015 RELATIU A L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716001015 RELATIU A L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ 
D'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADORD'EXPEDIENT SANCIONADOR       

1. En l'acta emesa el 11 de gener  de 2016  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que la Comunitat Propietaris Los Angulos  amb NIF  H43244474 
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “C. Garona ... 
Que a l’adreça indicada hi ha un container d’uns 2 m2  ocupant la Via pública , posa un nom, Griño 
amb núm. tel. 902445446.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 17 tindrà la consideració com a greu 
susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. 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, ...” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Comunitat Propietaris Los Angulos amb NIF H 43244474
per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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



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

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

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

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

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

2222....5555....8888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222555544446666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303715002546 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l'acta emesa el 10 de desembre  de 2015  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública. Que la Sra T. P. P. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “C. Brasil, 5 que a l’adreça indicada hi ha dos 
camions descarregant formigó, un camió es de l’empresa Formigó Tarragona amb núm. tel 
977155670, camió amb sil de formigó, amb matrícula 1067 xxx. El segon camió es de l’empresa 
Construccions Arroyo Serrano SL Terrassa. Camió grua amb matricula 5949 xxx. També s’observa que 
hi ha una part del carrer tallat. Esta  senyalitzat amb 2 tanques. El carrer es de dos sentits. S’annexen 
fotografies ” 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 17 tindrà la consideració com a greu 
susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. S’incompleix l’article “17.1. 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, ...” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

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



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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra T. P. P. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal convivència ciutadana 
i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que 
correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

2222....5555....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111000011117777    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR           

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001017 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 25 de gener  de 2016  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública. Serrocat Valles SL amb NIF B66502055 podria ser autor i responsable 
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “C. Emigdio Rodriguez Pita  . Que a 
l’adreça indicada hi ha un container de l’empresa contenidors penedès amb núm. tel 610441444. No 
es pot fer acta, perque no es pot trobar al propietari. No consta llicència d’ocupació de via pública.”



2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’article 17 tindrà la consideració com a greu
susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. 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, ...” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Serrocat Valles SL amb NIF B66502055per la realització o
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal
convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la
sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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



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

2.6. QUALITAT VIDA I P2.6. QUALITAT VIDA I P2.6. QUALITAT VIDA I P2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ROM. ECONÒMICA ROM. ECONÒMICA ROM. ECONÒMICA ----    COMERÇCOMERÇCOMERÇCOMERÇ 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. APROVACIÓ DEL SHOPPING NIGHT 2016APROVACIÓ DEL SHOPPING NIGHT 2016APROVACIÓ DEL SHOPPING NIGHT 2016APROVACIÓ DEL SHOPPING NIGHT 2016       

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que el proper  dissabte dia 11 de juny la Regidoria de Comerç  juntament amb
l’associació de comerciants del Fòrum Calafell  ha previst realitzar el Calafell Shopping Night 2016, a
l’illa de vianants de la Platja de Calafell.  Acte que contempla entre d’altres:

• Allargar la jornada de vendes dels establiments participants fins a les 24:00h del i
dissabte dia 11 de juny.

• Decoració ambiental amb llums penjades de façana a façana al carrer Vilamar des de
la cruïlla del carrer de Sant Pere  fins a la cruïlla del carrer Monturiol,, carrer Mallorca,
carrer del Carme i carrer Montserrat.

• Animació a la via pública en totes les cruïlles des del carrer de Sant Pere fins al carrer
de Monturiol. En total 5 punts.  L’animació consistirà en actuacions musicals,
figurants i animació. Sempre dins l’horari comercial i entenen que aquest acabarà de
forma excepcional a les 24:00h del dia abans indicat.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vistos els  informe dels diferents Tècnics en relació a l’acte a realitzar:
a. Informe Tècnic de Protecció Civil.
b. Informe Tècnic de Mobilitat.
c. Informe Tècnic  de Via Pública

2. Vista la memòria de l’acte del Tècnic de Comerç

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

PRIMER. PRIMER. PRIMER. PRIMER. –––– Aprovar la realització del Shopping Night  2016, de la Regidoria de Comerç conjuntament 
amb l’associació de comerciants del Fòrum Calafell el  dissabte 11 de juny a l’illa de vianants de la 
Platja de Calafell.  

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Donar compliment a les mesures contingudes en els informes emesos 

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, Policia, 
Protecció Civil , Via Pública, Medi Ambient i a la associació de comerciants i empresaris del Fòrum 
Calafell. 

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. 




