
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/26JGL2016/26JGL2016/26JGL2016/26    

A Calafell, en data 20 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 accidentall de la corporació senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte 
de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 

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. JGL2016/22 ordinari 23/05/2016 
1.2. JGL2016/23 ordinari 30/05/2016 

2.1. SERV. 2.1. SERV. 2.1. SERV. 2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ECONÒMICS I URBANÍSTICS ECONÒMICS I URBANÍSTICS ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA D’ARXIU D’EXPEDIENT D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NÚM. OE 33/14 I PROPOSTA D’ARXIU D’EXPEDIENT D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NÚM. OE 33/14 I PROPOSTA D’ARXIU D’EXPEDIENT D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NÚM. OE 33/14 I PROPOSTA D’ARXIU D’EXPEDIENT D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NÚM. OE 33/14 I 
APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVAAPROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVAAPROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVAAPROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA       

Fets Fets Fets Fets 

El 14 de març de 2016 per acord de Junta de Govern Local es va ordenar pel dia 24 de maig de 2016, 

l’execució subsidiària de la neteja i tancament de la finca ubicada al Passeig Marítim de Sant Joan de 

Déu, 242-243 de Segur de Calafell, a càrrec de la propietat, DOMISA CONSTRUCCIONS, SA, i es va 

aprovar la seva liquidació provisional per un import de 1.028,50.-euros (IVA inclòs). 

L’Ajuntament de Calafell, mitjançant el contractista OPERA CATALONIA, SLU adjudicatari, va dur a 

terme l’efectiva execució subsidiària dels treballs abans esmentats objecte d’aquest expedient, segons 

es desprèn de l’acta de data 24 de maig de 2016, que figura incorporada a l’expedient. 



Vist l’informe emès per l’inspector d’obres municipal, de data 3 de juny de 2016, del qual es desprèn 
que els treballs per l’execució subsidiària han ascendit a la quantitat de 1.028,50.-euros (IVA Inclòs) 
essent aquest import coincident amb l’import estimat corresponent a la liquidació provisional aprovada 
el seu dia. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 93.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

93.2 L’execució subsidiària és a càrrec de la persona obligada. Abans d’executar materialment 
els actes que han estat ordenats, es pot liquidar provisionalment l’import de les despeses, els 
danys i els perjudicis que s’hagin de suportar previsiblement, amb vista a la seva liquidació 
definitiva. Quan la persona obligada no satisfaci voluntàriament les quantitats líquides a què 
està obligada, s’han d’exigir per mitjà del constrenyiment sobre el patrimoni. 

D’acord amb l’article 97 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal competent hagi satisfet per a 
l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents a què fan referència els 
articles 95 i 96 són a càrrec de la persona propietària de l’immoble o bé afectat, l’import de les 
quals es pot exigir per mitjà del constrenyiment sobre el seu patrimoni. 

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 l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució núm. OE 33/14, una vegada dut a terme 

l’execució subsidiària dels treballs de referència objecte d’aquest expedient, de la finca ubicada al 

Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 242-243 de Segur de Calafell, propietat de DOMISA 

CONSTRUCCIONS, SA. 

2222.- Elevar a liquidació definitiva la liquidació provisional núm. 1666000002 aprovada per acord e Junta 
de Govern Local de 14 de març de 2016, per import de 1.028,50.-euros (IVA inclòs). 

3333.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en el 
termini d’un mes a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 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 als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, 
de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu procedent, 
d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

4444.- Notificar la present resolució a l’interessat, al Departament d’Intervenció i al Departament de 

Tresoreria. 



2222....1111....2222....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAALLLL    CCCC....    FFFFIIIINNNNLLLLÀÀÀÀNNNNDDDDIIIIAAAA    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE 
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    111100009999////11114444))))      

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2016, es va iniciar procediment d’execució 
subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 109/14 consistents en la neteja 
de la finca situada al c. Finlàndia de Calafell propietat dels Srs. J. G. S. i Mª C. R. P. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat als Srs. J. G. S. i Mª C. R. P. mitjançant edicte 
publicat al BOE núm. 127 de data 26 de maig de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
Calafell el dia 30 de maig de 2016, i no consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 10 de desembre de 2015, per part de l’Inspector d’Obres 
Municipal, manifestant que no s’ha dut a terme la neteja de la finca, segons Decret Núm. 2014/5958 
de data 26 de novembre de 2014 d’ordenació de l’execució. 

FFFooFoonnnnaaammammeeennenntttsstss    ddddeeee    ddddrrreereetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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 l’execució subsidiària de les actuacions descrites al Decret 2014/5958 de data 26 
de novembre de 2014 d’ordenació de l’expedient OE 109/14, amb càrrec als Srs. J. G. S. i Mª C. R. 
P. pel pròxim dia 6 de setembre de 2016 a partir de les 9:00 hores, i que tot seguit es detallen:

- Neteja de la finca ubicada al c. Finlàndia de Segur de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL, 
per un import de 529,01.-euros i 111,09.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte 
Tècnic Municipal en data 18 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 640,10.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració tècnica 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la liquidació definitiva 
que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al lloc i als terminis que se li 
indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 



5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se efectiu 
l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via constrenyiment, 
de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

2222....1111....3333....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    PPPPEEEERRRR    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    AAAA    LLLL’’’’AAAAVVVV....    LLLLIIIITTTTUUUUÀÀÀÀNNNNIIIIAAAA,,,    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE 
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    IIII    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ((((OOOOEEEE    111166660000////11113333))))      

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2016, es va iniciar procediment d’execució 
subsidiària per executar les actuacions previstes a l’expedient núm. OE 160/13 consistents en la neteja 
del solar i la retirada de la runa i restes d’obra de la finca situada a l’av. Lituània de Segur Calafell 
propietat del Sr. M. M. C. 

Atès que l’esmentat decret ha estat notificat al Sr. Manuel Muñoz Corrales, mitjançant edicte publicat 
al BOE núm. 127 de data 26 de maig de 2016 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sitges, i no 
consta que la part interessada hagi presentat al·legacions. 

Vist l’informe emès a l’efecte, en data 30 de març de 2016, per part de l’Inspector d’Obres Municipal, 
manifestant que no s’han dut a terme cap de les actuacions previstes al Decret núm. 2014/3397 de 
data 9 de juny de 2014 d’ordenació de l’execució. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vistos els articles 197.4 DL 1/2010 del TRLUC, 254 RLUC i 98 LRJPAC. 

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 l’execució subsidiària de les actuacions descrites al Decret 2014/3397 de data 9 de juny de 
2014 d’ordenació de l’expedient OE 160/13, amb càrrec al Sr. M. M. Co. pel pròxim dia 5 de setembre 
de 2016 a partir de les 9:00 hores, i que tot seguit es detallen: 

- Neteja del solar i retirada de la runa i restes d’obra de la finca ubicada a l’av. Lituània de
Segur de Calafell.

2222.- Encarregar l’execució dels treballs descrits a l’apartat primer d’aquesta resolució, mitjançant el 
procediment del contracte menor, al contractista CASIMIRO ALMAGRO CARDENETE, per un import de 
2.030,00.-euros i 426,30.-euros d’IVA, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal 
en data 19 d’abril de 2016, el qual queda incorporat en aquest expedient. 

3333.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament si 
s’escau. 

4444.- Aprovar    la liquidació, amb caràcter provisional, de la quantitat de 2.456,30.-euros en concepte de 
despeses a costa de l’obligat, per l’execució subsidiària d’allò ordenat, conforme a la valoració tècnica 
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal que obra a l’expedient, i a reserva de la liquidació definitiva 
que es practiqui. La quantitat esmentada s’haurà d’abonar per l’interessat al lloc i als terminis que se li 
indicaran a la liquidació adjunta a aquesta resolució. 

5555.- Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la liquidació adjunta sense fer-se efectiu 
l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés de cobrament per de via constrenyiment, 
de conformitat amb l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquest import s’haurà de fer efectiu de forma provisional en els terminis previstos a la normativa de 
recaptació de tributs, sense perjudici de la liquidació definitiva final. 

6666.- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona. 

Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu 
oportú. 

7777.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, al contractista, al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Tresoreria i als Serveis Tècnics Municipals. 

2222....1111....4444....    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    JJJJAAAAUUUUMMMMEEEE    RRRRAAAAFFFFEEEELLLL,,,, DDDDEEEE 
CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111155556666////11115555))))      

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2016 es va iniciar expedient d’ordre 
d’execució per la neteja de la finca situada al c. Jaume Rafel de la Urb. Masia de la Font de Calafell, 
propietat INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA. 



En aquell mateix decret es va concedir al propietari un termini d’audiència de 10 dies per examinar 
l’expedient i presentar al·legacions. 

Vist l’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 15 de juny de 2016, del qual es desprèn que 
no s’han dut a terme la neteja de la finca en qüestió notificada mitjançant acord de JGL de 14 de 
gener de 2015. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

D’acord amb l’article 83 i 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

1111.- Ordenar a INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA, com a propietari de la finca situada al c. Jaume 
Rafel de la Urb. Masia de la Font de Calafell, que executi la neteja del solar en el termini màxim de 20 
dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant exigible 
l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució. 

2222.- Advertir al INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà 
executar-la subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, 
reiterades en el temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució, l’import 
de les quals pot arribar fins als 3.000 euros. 

3333.- Advertir als interessats que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

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

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

2222....1111....5555....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    NNNNÚÚÚÚMMMM....1111    AAAADDDDEEEEQQQQUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''AAAANNNNTTTTIIIICCCC    CCCCLLLLUUUUBBBB    DDDDEEEE    TTTTEEEENNNNNNNNIIIISSSS    
BBBBOOOONNNNAAAAVVVVIIIISSSSTTTTAAAA    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLLAAAA    UUUUBBBBIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''UUUUNNNN    CCCCIIIICCCCLLLLEEEE    FFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    GGGGRRRRAAAAUUUU    MMMMIIIIGGGG    DDDDEEEE    JJJJAAAARRRRDDDDIIIINNNNEEEERRRRIIIIAAAA    IIII    
FFFFLLLLOOOORRRRIIIISSSSTTTTEEEERRRRIIIIAAAA       

FFFFeeeettttssss    

Vista la certificació d’obra núm. 2, i la corresponent factura relativa al projecte d’Adequació de l’antic 
tennis Bonavista, per a l’ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i floristeria, presentada 
per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per un import de 72.594,24€. 

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



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Vist l’informe núm. 974/15-PD 1759 i 1771, emès pel Departament d’Intervenció que consta a 
l’expedient de licitació de les obres. 

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

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra núm. 2, i la corresponent factura relativa al projecte 
d’Adequació de l’antic tennis Bonavista, per a l’ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i 
floristeria, presentada per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per un import de 72.594,24€. 

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

2222....1111....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’AAAALLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    IIII    OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT 
AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    DDDDEEEELLLL    CCCC....    ÀÀÀÀUUUUSSSSTTTTRRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((EEEEXXXXPPPP....    RRRRLLLL    1111////11116666))))      

FFFFeeeettttssss    

En data 11 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local (JGL) de l’Ajuntament de Calafell va incoar contra 
el Sr. E. del C. M. L. i la Sra. M. V. P. S. expedient de restauració de la legalitat urbanística per 
l’execució d’obres sense llicència, essent manifestament il·legals, consistents en la construcció d’una 
tanca opaca de separació amb el veí de l’habitatge del carrer Àustria de Segur de Calafell que 
excedeix en diferents punts l’alçada màxima permesa per l’article 140.2 de les normes urbanístiques 
del POUM de Calafell. 

L’esmentat acord de JGL d’11 d’abril de 2016, va ésser notificat a l’interessat el 22 d’abril del 2016. 

En data 6 de maig de 2016, els interessats han presentat l’escrit d’al·legacions objecte d’aquest acord 
pel que sol·liciten l’arxiu del present expedient de restauració de la legalitat. 

Vist informe emès per l’assessor jurídic de l’Ajuntament de Calafell, de data 30 de maig de 2016, 
adjunt com annex 1, pel que proposa desestimar integrament l’escrit d’al·legacions del Sr. E. del 
C. M. L. i la Sra. M. V. P. S.de 6 de maig de 2016 (RE 2016/16064) i continuar amb la tramitació
prevista per aquest supòsits.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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



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

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

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.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en data 6 de maig de 2016 (RGE 2016/16064) pel Sr. 
E. del C. M. L. i la Sra. M. V. P. S. 

2222.- Ordenar al Sr. E. del C. M. L. i a la Sra. M. V. P. S. propietaris de la finca al c. Àustria de Segur de 
Calafell, per que en el termini d’un mes, comptat des de la notificació d’aquesta resolució, temps 
que s’estima suficient pel seu compliment, executi els següents treballs, obres o actuacions: 

- Enderroc de les parts de la tanca d’obra que excedeixen les alçades permeses per la normativa
urbanística.

3.3.3.3.---- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà executar-la 
subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta Resolució, l’import de les quals 
pot arribar fins als 3.000 euros. 

4444.- Manifestar a l’interessat que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 i 117 
LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i de l’article 25 LJCA, davant del 
jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà 
de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti 
resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos següents, d’acord amb l’article 46 LJCA. 

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

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CADASTRECADASTRECADASTRECADASTRE 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA NUMERACIÓ DEL CARRERPROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA NUMERACIÓ DEL CARRERPROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA NUMERACIÓ DEL CARRERPROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA NUMERACIÓ DEL CARRER    PESCADORPESCADORPESCADORPESCADOR 

Vista la necessitat de modificar la numeració del carrer Pescador perquè manquen alguns números i 
d’altres estan duplicats. 

Vistos els plànols elaborats pel departament de Cadastre. 



Vist l’article 75 del Reglament Estatal de Població i Demarcació territorial segons redacció introduïda 
pel RD 2612/96, de 20 de desembre, en el qual s’assenyala que els Ajuntaments mantindran 
actualitzada la nomenclatura  i retolació de les vies públiques, la numeració dels edificis i n’informaran 
a totes les Administracions públiques interessades. 

Vist l’apartat IV de la Resolució d’1 d’abril de 1997, de l’Institut Nacional d’Estadística (BOE d’11 
d’abril), en el qual es dicten instruccions sobre identificació de les vies i numeració postal 
d’edificacions. 

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

1.- Aprovar la modificació de la numeració del carrer Pescador, segons proposta adjunta. 

2.- Donar compte d’aquest acord a les diferents Àrees de l’Ajuntament, a Correus, a Sorea i 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. PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE 
CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS 
D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL.        

FetsFetsFetsFets    

1. El decret d’alcaldia núm. 2674, de data 23 de juny de 2015, resol designar al sergent de la policia local, 
senyor Ll. B. G. com a cap accidental de la Policia Local de Calafell, en cas d’absència del Cap del 
cos de la policia local per vacances, malaltia o altres permisos, i que seran informats 
oportunament pel cap de la policia local.

2. En data 10 de maig de 2016, l’Inspector Cap de la Policia Local, emet escrit en el que informa que el 
senyor Ll. B. exercirà les funcions de Cap accidental de la Policia Local, a partir del 14 de maig  de 2016 
i fins el 22 del mateix mes, ambdós inclosos, donat que el Cap de la Policia Local restarà de 
vacances durant aquest dies.

3. Vist l’informe núm. 193 de data 24 de maig de 2016  emès per la directora de Recursos Humans, que 
queda unit  a l’expedient.

4. Vist l’informe núm. 520/2016 emès per la Intervenció municipal sobre l’existència de consignació 
pressupostària. 

ffffonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

1. Articles 171 i 172 del Decret 214/90, pels quals es defineix i regula el complement de productivitat del
personal al servei de les entitats locals.

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



3. Article 23.3.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
actualment en vigor, el qual permet l’abonament d’un complement de productivitat per retribuir
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb  la que el funcionari
desenvolupi la seva feina.

4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell
(BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les retribucions en cas de
treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la diferència del complement destí i
complement específic que percebi la persona que substitueix.

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

6. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, la qual
permet l’abonament d’un complement de productivitat quan obeeixi al que es disposa.

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

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

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

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

1. Aprovar l’abonament en la nòmina del mes de juny de 2016, de la quantitat de 189,31€ brut,
corresponent a la diferència del complement destí i complement específic percebuda entre del
cap de la Policia Local i el sergent, donat que ambdós per les seves funcions de comandament
se’ls abona un complement amb les mateixes quanties,  per les funcions exercides durant els dies
14 de maig i fins el 22 del mateix mes, ambdós inclosos, sempre que existeixi la deguda
consignació pressupostària.

2. Donar compte a l’interessat, al Cap de la Policia Local, Seccions sindicals, al comitè d’empresa, a
la Junta de Personal al departament d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal.

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL CPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL CPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL CPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT OMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT OMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT OMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES DE JUNY DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR MENSUAL DEL MES DE JUNY DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR MENSUAL DEL MES DE JUNY DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR MENSUAL DEL MES DE JUNY DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR 
DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.    

FetsFetsFetsFets    

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 228/2016,  que queda unit a l’expedient.

13. Atès que el següent personal que es detalla, en data 19 de juny de 2016 compleix els 6 mesos
d’antiguitat a l’Ajuntament de Calafell, i per tant, han de ser beneficiaris d’aquest complement
de productivitat.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 105.a) de la Constitució Espanyola.
2. Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les

Bases de Règim Local.

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

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

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

6. Articles 8.1.a), 112,  178,  179, 237 i 298, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de règim Local de Catalunya.

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

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

14. Atès que existeix la consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.

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



9. Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACÓ DE 10 PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACÓ DE 10 PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACÓ DE 10 PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACÓ DE 10 ALUMNES DE LA CASA D’OFICIS A ALUMNES DE LA CASA D’OFICIS A ALUMNES DE LA CASA D’OFICIS A ALUMNES DE LA CASA D’OFICIS A 
CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL 
PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI I SOCIAL: PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI I SOCIAL: PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI I SOCIAL: PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI I SOCIAL: 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015, EXPEDIENT TTBPROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015, EXPEDIENT TTBPROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015, EXPEDIENT TTBPROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015, EXPEDIENT TTB----088/15.088/15.088/15.088/15.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 16 de novembre de 2015 (RGE núm. 40076) es va rebre resolució del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) corresponent al programa Treball als barris 2015, amb número d’expedient TTB-
088/15.

2. Entre els programes atorgats en aquesta resolució es troba:

Programa C. Programes mixtos de formació i treball 

Codi C1-01 Casa d’oficis Eco-manteniment d’espais comunitaris, Especialitat: aux. de jardineria i 
manteniment, 10 alumnes, import atorgat de 126.177,00 € 

3. El 30 de desembre de 2015 es va iniciar el programa C de Casa d’Oficis amb la contractació del
personal d’estructura i la incorporació dels alumnes per dur a terme la primera fase del projecte,
de caràcter formatiu.

4. El 6 de juny de 2016, la Directora de la Casa d’Oficis emet informe proposant la continuïtat dels
alumnes actuals per la 2a fase del projecte, a l’haver valorat positivament la seva continuïtat en el
programa, consistent en formació en alternança amb el treball i la pràctica professional, havent
de ser contractats per l’entitat beneficiària.

5. El 6 de juny de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet
informe el qual es proposa contractar, a càrrec de la subvenció Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2015 que regula
l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  amb número d’expedient TTB-088/15, a 10 alumnes de
la casa d’oficis, a jornada complerta, del 30 de juny al 29 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

. Lloc de treball: Auxiliar de jardineria 

. Jornada a aplicar 100 % (com a mínim un 25 % de la jornada de formació, amb alternança amb 
la pràctica professional i el treball). Les retribucions s’abonaran en un 75% del salari mínim 
interprofessional. 
. La modalitat contractual serà la de formació i aprenentatge, o en tot cas la més adequada 
segons la normativa laboral vigent . 



. Horari: serà de dilluns a divendres de 7:30 a 15 hores del 30 de juny al 16 de setembre; i de 8 a 
15:30 hores del 17 de setembre fins a fi de contracte. 

6. El salari mínim interprofessional mensual per a l’any 2016 és de 655,20 €.

7. El cost de seguretat social, quota empresarial, per als contractes de formació i aprenentatge per a
l’any 2016, exclosa la contingència d’atur, és de 38,73 € mensuals.

8. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0207/2016/RH/CG, de data 7 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

9. Vistos els informes emesos per la Intervenció Municipal números del 605 al 614, de data 10 de
juny de 2016, que queda unit a l’expedient.

LegiLegiLegiLegislació aplicableslació aplicableslació aplicableslació aplicable    

1. Resolució EMO/758/2015, de 17 d’abril, en la que s’obre la convocatòria per l’any 2015 i l’Ordre
EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: projecte Treball als Barris.

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

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

4. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el sentit que no regula un
procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de complir, en
tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat, llevat en casos de màxima urgència.

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

6. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre contractes formatius.

7. Reial Decret 488/1998, de 27 de març.

8. Llei 43/2006, de 29 de desembre.

9. Llei 3/2012, de 6 de juliol.

10. Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

11. Reial Decret Llei 1/2013, de 25 de gener.

12. Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre.

13. Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre.



14. Article 21.1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2015 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant
aquesta limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no
estructural.

15. 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.

16. 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.

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

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

1. Considerar aquesta contractació laboral destinada a executar programes de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, a càrrec de la subvenció atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris 2015, que regula l’Ordre
EMO/225/2014, de 22 de juliol, amb número d’expedient TTB-088/15, dins de les excepcions
establertes a la Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2016, al no tractar-se de personal
d’estructura de la pròpia Corporació, sinó obeir a subvencions atorgades a aquesta Entitat per
una altra Administració.

2. Contractar mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge als següents
treballadors, a temps complert, des del 30 de juny al 29 de desembre de 2016, ambdós inclosos,
com a alumnes de la Casa d’Oficis dins del Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social a càrrec de la subvenció Treball als Barris 2015, amb
número d’expedient TTB-088/15, codi d’acció TTB-088/15C1-01, amb l’objecte de donar suport
en el manteniment de les zones verdes del municipi, en la neteja de parcs i jardins i manteniment
del mobiliari urbà i enllumenat públic d’aquests espais i manteniment i adequació de l’entorn de
la piscina municipal (ubicada a la urbanització Mas Romeu).



Categoria professional: auxiliar de jardineria 

El seu horari serà de dilluns a divendres de 7:30 a 15 hores del 30 de juny al 16 de setembre, i de 
8 a 15:30 hores del 17 de setembre fins a fi de contracte. 

De la seva jornada, a temps complet, es dedicarà com a mínim un 25% a formació, amb 
alternança amb la pràctica professional i el treball. 

3. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals dels alumnes esmentats, amb
categoria d’auxiliar de jardineria, amb prorrateig de pagues extres incloses, seran les següents:

Sou Base Prorrata pagues extres Total Brut Cost Seg. Social 
empresa 

491,40 € 81,90 € 573,30 € 38,73 € 

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  E04/2429/1430002/30 
Partida pressupostària seguretat social empresa: 320/2429/1600002/30 

Projecte: 2015000702 

4. Manifestar, que per tal de donar compliment a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, als
contractes de treball i han de constar els logos oficials del SOC, Generalitat i FSE, i s’ha de fer
constar el següent literal:

“Subvenció del “Subvenció del “Subvenció del “Subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte treball als barris”Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte treball als barris”Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte treball als barris”Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte treball als barris”
amb número d’expedient TTBamb número d’expedient TTBamb número d’expedient TTBamb número d’expedient TTB----088/15088/15088/15088/15----C1C1C1C1----01”01”01”01”

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

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ  EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ  EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ  EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ  EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 
2016 A UN AGENT DE LA POLICIA 2016 A UN AGENT DE LA POLICIA 2016 A UN AGENT DE LA POLICIA 2016 A UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE LOCAL DE CALAFELL, EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE LOCAL DE CALAFELL, EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE LOCAL DE CALAFELL, EN CONCEPTE DE COMPLEMENT DE 
SUPORT, PER NO HAVER ESTAT ABONAT  EN LES NÒMINES DE MARÇ I ABRIL DE 2016. SUPORT, PER NO HAVER ESTAT ABONAT  EN LES NÒMINES DE MARÇ I ABRIL DE 2016. SUPORT, PER NO HAVER ESTAT ABONAT  EN LES NÒMINES DE MARÇ I ABRIL DE 2016. SUPORT, PER NO HAVER ESTAT ABONAT  EN LES NÒMINES DE MARÇ I ABRIL DE 2016.     

 FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local  va acordar, entre d’altres extrems, nomenar
funcionari interí al senyor J. J. G. per ocupar una plaça d’agent interí de la policia local,
enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia
local, grup C2 de titulació, complement de destí 16, amb data d’efectes del 22 de març de
2016. Així mateix s’establia que els seus serveis es prestarien a la unitat de proximitat, amb
l’abonament del corresponent complement de suport.

2. Atès que s’ha detectat que per error d’omissió no es va abonar el complement de suport en els
mesos de març i abril per un import brut de 239,88€ mensual, per tant, cal que es regularitzi
aquesta situació.



3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0202/2016/RH/CG, de 31 de maig de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

1. Abonar en la propera nòmina ordinària del mes de juny de 2016 l’import brut de 319,84€
corresponent  al complement de suport de la part proporcional del mes de març i del mes d’abril
de 2016, que no es van abonar per error d’omissió en les esmenades nòmines de març i abril.

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

2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'ASSISTÈNCIES PER PARTICIPACIÓ EN 
ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES D’AUXILIAR DE RÀDIO, SEGONS DISPOSA ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES D’AUXILIAR DE RÀDIO, SEGONS DISPOSA ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES D’AUXILIAR DE RÀDIO, SEGONS DISPOSA ÒRGANS QUALIFICADORS DE LES PROVES SELECTIVES D’AUXILIAR DE RÀDIO, SEGONS DISPOSA 
EL RD 462/2002.EL RD 462/2002.EL RD 462/2002.EL RD 462/2002.       

FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les sol·licituds pel pagament d’indemnitzacions per assistències com a membres
d’òrgans qualificadors de les proves selectives d’Auxiliar de Ràdio.

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

COGNOMS I NOMCOGNOMS I NOMCOGNOMS I NOMCOGNOMS I NOM    CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA    
MEMBRE MEMBRE MEMBRE MEMBRE 
TRIBUNALTRIBUNALTRIBUNALTRIBUNAL    DATADATADATADATA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

À. S. À. AUXILIAR RÀDIO PRESIDENTA 24 I 25 DE MAIG 2016 79,56 € 

C. G. G. AUXILIAR RÀDIO SECRETÀRIA 24 I 25 DE MAIG 2016 79,56 € 

M. A. E. AUXILIAR RÀDIO VOCAL 24 I 25 DE MAIG 2016 73,44 € 



3. Vist l’informe núm. 197/2016/RH/CG, de data 27 de maig de 2016 emès per la directora de Recursos
Humans, que queda unit a l’expedient.

4. El 30 de maig de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 531,532 i 533 sobre l’existència
de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments Fonaments Fonaments Fonaments de dretde dretde dretde dret    

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

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

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

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

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

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

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

2.3.6. 2.3.6. 2.3.6. 2.3.6. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI DE DOS AUXILIARS DE PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI DE DOS AUXILIARS DE PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI DE DOS AUXILIARS DE PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI DE DOS AUXILIARS DE 
RÀDIO DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓRÀDIO DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓRÀDIO DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓRÀDIO DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 31 de maig de 2016, (RGE número: 19298), té entrada en aquesta Corporació instància de la
treballadora senyora M. R. C., amb categoria d’ auxiliar de ràdio adscrita al departament de
Comunicació d’aquesta Corporació, en règim de personal laboral, en què sol·licita gaudir dels
quinze dies naturals per matrimoni, que es celebrarà el 29 de juliol de 2016, dins del període
comprés des del 29 de juliol fins al 12 d’agost de 2016.

2. El 8 de juny de 2016, (RGE número: 20383), té entrada en aquesta Corporació instància del
treballador senyor E. H. D., amb categoria d’ auxiliar de ràdio adscrit al departament de
Comunicació d’aquesta Corporació, en règim de personal laboral, en què sol·licita gaudir dels
quinze dies naturals per matrimoni, que es celebrarà el 29 de juliol de 2016, dins del període
comprés des del 29 de juliol fins al 12 d’agost de 2016.



3. El 9 de juny de 2016, el Departament de Comunicació informa favorablement a la petició de gaudir
del permís durant el període sol·licitat pels dos treballadors.

4. Atès que la sol·licitud del permís es anterior caldrà aportar el llibre de família (matrimoni) o el
certificat de convivència (formació de parella de fet) que acrediti la situació.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0213/2016/RH/CG, de data 9 de juny
2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 51 de Real Decret Legislatiu 5/2015,de 30 d'octubre, por el que se aprova el text refós de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), que estableix que la jornada de treball, permisos i
vacances del personal laboral s'estarà a allò que estableix al Capítol V i a allò que estableix a la
legislació laboral corresponent.

2. Article 37, apart.3, lletra a), Real Decreto Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, por el
que se aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, preveu què, el treballador, previ
avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, 15 dies naturals en cas de
matrimoni o parella de fet.

3. Article 21 del Conveni Col·lectiu del personal al Servei de l'Ajuntament de Calafell, pel període
2010-2012, actualment prorrogat.

4. Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, i la Disposició
addicional primera sobre l’aplicació de l’esmentada llei al personal laboral de les administracions
públiques.

5. Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2006, en quant a l’aplicació per al personal laboral.

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

7. Article 3 del Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de les normes reguladores dels
procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

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

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

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



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

1. Concedir als senyors M. R. C. i E. H. D. personal laboral adscrit al Departament de Comunicació,
amb categoria d’auxiliars de ràdio, el permís per matrimoni de quinze dies naturals consecutius,
pel període comprès del 29 de juliol al 12 d’agost de 2016, ambdós inclosos, condicionat a la
presentació del llibre de família que acrediti la situació.

2. Notificar aquest acord a la part interessada  i informar als departaments  de Comunicació i
Recursos Humans.

2.3.7. 2.3.7. 2.3.7. 2.3.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A UNA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A UNA 
PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN AGENT PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN AGENT PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN AGENT PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN AGENT 
DE LA MATEIXA POLICIA.DE LA MATEIXA POLICIA.DE LA MATEIXA POLICIA.DE LA MATEIXA POLICIA.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 30 de maig de 2016 té entrada en el Departament de Recursos Humans informe del 25 de maig
de 2016, de l’inspector en cap de la Policia local de Calafell, on exposa que ateses les raons
cojunturals de l’organització de la Policia Local, envers a llocs vacants de la categoria de caporal, i
a la necessitat de cobrir-ne una per poder donar resposta a les escales bàsiques de l’estructura i
organització, proposant que s’adscrigui, en comissió de serveis, a un lloc de treball vacant de
caporal de la Policia Local, a l’agent Àngel Holgado Polo, pel termini d’un any, prorrogable a dos,
per ser l’aspirant següent aprovat de la llista en el procés selectiu del concurs oposició per a la
provisió, mitjançant promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Local de Calafell.

2. L’empleat À. H. P. actualment ocupa una plaça d’agent de la Policia Local de Calafell, adscrita al
grup C2 de titulació, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia
local.

3. Atès que en la plantilla actual es troba vacant una plaça de caporal, adscrita a l’escala
d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia local.

4. Atès que en la relació de llocs de treball, el lloc de caporal està adscrit al Grup C, subgrup C2 de
titulació, complement de destí 18, i complement específic brut anual de 12.386,74 €, d’acord amb
l’increment establert per l’actual Llei de Pressupostos per a l’any 2016, i amb aplicació de l’article
65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, que afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, on es classifica, a efectes administratius de caràcter
econòmic, en el grup C1 la categoria d’agent, i es dedueix del complement específic, en còmput
anual, la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1, el que
suposa les següents retribucions:

Salari base: C1 
Nivell de destí: 18 
Complement específic mensual (amb aplicació article 65 Llei 3/2015): 884,77 € bruts 

5. Vista l’acta de l’òrgan qualificador del 9 de març de 2015 en la qual, entre d’altres extrems, acorda
la qualificació final dels aspirants per la puntuació total obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de
concurs, a excepció del reconeixement mèdic, sent l’agent À. H. P. l’aspirant que queda en sisena
posició de la selecció. Els aspirants primer i segon van ser nomenats caporals en pràctiques per acord
de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015; el tercer va ser adscrit temporalment en comissió
de serveis com a caporal en una plaça vacant, per acord de la Junta de



Govern Local de data 10 de setembre de 2015; i el quart i cinquè no van acceptar l’adscripció 
temporal en comissió de serveis com a caporal en una plaça vacant acordades per Junta de Govern 
Local de dates 28 de gener i 4 d’abril de 2016, respectivament. 

6. Vist el que disposen les bases setena i novena de les bases del procés selectiu del concurs oposició
per a la provisió, mitjançant promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Local de
Calafell, sobre el caràcter obligatori i eliminatori del reconeixement mèdic.

7. Atès que la persona proposada per l’adscripció en comissió de serveis reuneix els requisits
necessaris, a la supeditació dels resultats del reconeixement mèdic, per ocupar una plaça de
caporal.

8. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0206/2016/RH/CG, de data 3 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

9. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0601_16, de data 9 de juny de 2016, sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Art. 301 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

2. Art. 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

3. Articles 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.  Concretament l’art. 186, diu
que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents:
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament.

4. Article 187 del Decret 214/1990, regula que, els funcionaris en comissió de serveis percebran la
totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits inclosos en els programes en què figuren
dotats els llocs de treball que realment exerceixin.

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

6. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Article 64 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General
d’Ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, pel que fa a la
comissió de serveis.

8. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.



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

10. Acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell de 24 d’abril de 2015, pel qual s’aplica la reclassificació
administrativa de caràcter econòmic del grup C2 a C1 dels membres de l’escala bàsica  (agents i
caporals), adscrits al Cos de la Policia local de Calafell, per aplicació de la modificació de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, mitjançant la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives.

11. Art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, concordant
amb l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que determinen la competència de l’Alcalde en
matèria de personal.

12. 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.

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

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

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. Adscriure temporalment, en comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia Local
de Calafell, per la realització d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor Á. H.
P. pel termini d’un any prorrogable fins a dos anys, per les causes que consten a la relació de
fets, amb data d’efectes de l’1 de juliol 2016, condicionat a l’obtenció del resultat d’apte a la
revisió mèdica prèvia.

2. Fixar la totalitat de les retribucions corresponents al lloc de treball de caporal, grup C2,
complement destí 18, complement específic de 884,77 € bruts mensuals, i demés complements
segons normativa vigent.

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

2.3.8. 2.3.8. 2.3.8. 2.3.8. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT COM A FUNCIONARI DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT COM A FUNCIONARI DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT COM A FUNCIONARI DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT COM A FUNCIONARI DE 
CARRERA PER OCCARRERA PER OCCARRERA PER OCCARRERA PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE UPAR UNA PLAÇA VACANT DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE UPAR UNA PLAÇA VACANT DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE UPAR UNA PLAÇA VACANT DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL L’AJUNTAMENT DE CALAFELL L’AJUNTAMENT DE CALAFELL L’AJUNTAMENT DE CALAFELL        

FetsFetsFetsFets    



1. El 14 de maig de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que regiran la
selecció de la convocatòria d’una (1) plaça de sergent de la policia local, per promoció interna; i
per Decret de la regidoria de Serveis Interns núm. 2006 de la mateixa data es va resoldre convocar
la plaça esmentada.

2. El 22 d’octubre de 2015, un cop finalitzat el procés selectiu, l'òrgan qualificador aixecà acta en la
qual fa proposta raonada de nomenament, de conformitat amb la base novena, de l’aspirant que
va superar tot el procés selectiu i que va resultar apte en el reconeixement mèdic, proposant a
l’òrgan competent el seu nomenament com a sergent en pràctiques al senyor S. G. P. amb
efectes del dia 2 de novembre de 2015, data en que començava el proper curs de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.

3. El 29 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar nomenar funcionari en pràctiques al
senyor S. G. P. per ocupar una plaça de sergent de policia local, enquadrada dins l’escala
d’administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia local, grup C1 de titulació,
complement de destí 20, i complement específic brut anual de 24.234,00 €, amb data d’efectes
del 2 de novembre de 2015, data en que començava el curs de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.

4. El 13 de juny de 2016, l’òrgan qualificador, en compliment de la base desena de les bases, i
transcorregut el període de sis mesos de pràctiques establert, es torna a reunir per fer la valoració
de les mateixes, i proposa el nomenament com a funcionari de carrera del senyor S. G. P.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0226/2016/RH/CG, de data 15 de juny de
2016, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2. Articles 286-292 i 296 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

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

5. Capítol II del Decret 233/2002, de 25 setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés, promoció i
mobilitat de les policies locals.

6. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

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

8. Títols IV i V del 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.



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

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

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

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

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

1. Nomenar funcionari de carrera al senyor S. G. P. per ocupar una plaça de sergent de policia 
local, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala: serveis especials, classe: 
policia local, grup C1 de titulació.

2. Publicar el nomenament d’aquest funcionari al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

3. Prendre possessió del càrrec d’acord amb la normativa vigent.

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

2.3.9. 2.3.9. 2.3.9. 2.3.9. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2016.    

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

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

FetsFetsFetsFets 

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

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



CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    PROV. MAIGPROV. MAIGPROV. MAIGPROV. MAIG    
VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / VARIACIONS IT / 
altes fóra nòminaaltes fóra nòminaaltes fóra nòminaaltes fóra nòmina    DEFINITIU MAIGDEFINITIU MAIGDEFINITIU MAIGDEFINITIU MAIG    SUMA 

BRUT 686.889,80 686.889,80 686.889,80 

IRPF -112.473,86 -112.473,86 -112.473,86

Quota SS obrera -42.094,87 -42.094,87 -42.094,87

Altres deduccions -12.246,14 -12.246,14 -12.246,14

NET 520.074,93 520.074,93 520.074,93 

Quota SS empresa 205.884,78 1.689,10 207.573,88 207.573,88 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 225 de data 15 de juny de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

2.3.10. 2.3.10. 2.3.10. 2.3.10. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMEPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMEPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMEPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT NT DEL COMPLEMENT NT DEL COMPLEMENT NT DEL COMPLEMENT 
D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.        

FetsFetsFetsFets    

1. El 17 de març de 2016 i RGE  núm. 120, el senyor C. B. D. va presentar comunicat
mèdic de baixa per malaltia comuna, amb data de baixa del 16 de març de 2016. Posteriorment,
el 30 de març de 2016, amb RGE núm 144, presenta comunicat mèdic de  data d’alta 30 de març
de 2016.



2. Posteriorment, en data 09 de juny aquesta baixa és reconeguda per la Mútua Universal com
accident laboral, i per tant, s’haurà de regularitzar, tant la nòmina de març i abril  com la paga
extra de juny 2016.

3. El Ple de data 27 de setembre de 2012  va acordar que quan la situació d’incapacitat temporal
derivi de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser
complementada, des del primer dia, fins a arribar a,  com a màxim,  el 100% de les retribucions
que vinguessin corresponent a dita personal en el mes anterior al causar-se la incapacitat.

4. A conseqüència de l’esmentada baixa per accident laboral , segons posterior reconeixement de la
Mutua Universal, i  d’acord amb allò acordat pel Ple Municipal de data 27 de setembre de 2012,
de conformitat amb el que disposava el Reial Decret Llei 20/2012, de 20 de juliol en relació a les
baixes mèdiques, al senyor Carles Badel Domingo, se li va descomptar de la nòmina del mes de
març i de la paga extra de juny de 2016,  la part  corresponent per causar baixa per malaltia
comuna, per tant, cal regularitzar aquesta diferència en la propera nòmina.

5. A resultes dels càlculs realitzats la quantia deixada de percebre per la situació d’incapacitat
temporal en les nòmines esmenades  és de 1.170,13€ brut.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat.

2. Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de
la Seguretat Social.

3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local.

4. Acord de Ple Municipal de data 27 de setembre de 2012, sobre la complimentació de les
prestacions a percebre en situacions d’incapacitat temporal.

5. Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i art.
51.1.h) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que determinen
la competència de l’Alcalde en matèria de personal.

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

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

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

1. Aprovar la regularització en concepte de “Complement d’IT per Accident laboral”, per l’import
brut de 1.170,13€, al senyor C. B. D.  per la deducció practicada en la nòmina del mes març i abril
i la paga extra de juny de 2016, per la seva situació d’incapacitat temporal per accident laboral
durant el període del 16 de al 30 de març de 2016, abonant-se en la nòmina del mes de juny de
2016.



2. Donar compte d'aquesta resolució a l’interessada, als departaments d'Intervenció i de Tresoreria,
al departament de RH, i a la gestoria encarregada de la confecció de nòmines, i informar a la
Junta de Personal.

2.3.11. 2.3.11. 2.3.11. 2.3.11. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRPROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, AORDINARIS, AORDINARIS, AORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 2016.COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 2016.COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 2016.COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JUNY DE 2016. 

FetsFetsFetsFets    

1. L’01 de juny de 2016 i registre 16001092, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell,
amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que queda unit a
l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal adscrit al
departament de Policia Local i lliurades durant el mes de maig de 2016.

2. L’01 de juny de 2016 i registre 16001093, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell,
amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que queda adjunt
a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els serveis realitzats en
cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes de maig de 2016, pel personal adscrit al
departament de Policia Local. 

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

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    
TOTOTOTOTAL TAL TAL TAL 
HORES HORES HORES HORES 
EXTR.EXTR.EXTR.EXTR.    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
NOCTURNITATSNOCTURNITATSNOCTURNITATSNOCTURNITATS    

ASSISTASSISTASSISTASSIST    KMKMKMKM    DIETESDIETESDIETESDIETES    
TOTAL CAP TOTAL CAP TOTAL CAP TOTAL CAP 

DE DE DE DE 
SETMANASETMANASETMANASETMANA    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
VARIABLESVARIABLESVARIABLESVARIABLES    

TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    2222222233332222,,,,444488880000    5555000033335555,,,,88886666    2222999966660000,,,,0000000000000000    555566666666,,,,6666111100000000    555577770000,,,,0000000000000000    2222222266662222,,,,44440000    11113333666622227777,,,,33335555    



5. El 13 de juny de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 618, sobre l’existència de crèdit
suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Vist l’informe núm. 214/2016/RH/CG, de data 09 de juny de 2016 emès per la directora de Recursos
Humans, que queda unit a l’expedient.



2.4. MEDI AMBIENT I 2.4. MEDI AMBIENT I 2.4. MEDI AMBIENT I 2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT 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 DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-017/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT 
BON TALL SCP 
CARNISSERIA I XARCUTERIA  
BON TALL    
CARRER SANT PERE,
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES  I DIPÒSITS 

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de
la corporació.

2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la
corresponent taxa d’activitats....

4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.

5. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a
l’expedient

6. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.
7. Atès que en data 27 de maig de 2015, 6 de novembre de 2015 i 15 de març de 2016  es

notificà a la societat Bon Tall SCP  com a titular de l’activitat de carnisseria i xarcuteria a les
parades P17, P18 i P20, magatzems M20, M21 i M22 i Dipòsits D1, D12 i D16 del Mercat
Municipal al carrer Sant Pere 43,  la necessitat de regularitzar la seva situació en vers al tràmit



de comunicació de l’activitat, per la qual cosa se li van concedir uns terminis ja exhaurits, sense 
que s’hagi comunicat l’activitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. 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 i Serveis
Contractats.

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 procediment de restabliment de la legalitat infringida contra la carnisseria i xarcuteria, amb 
nom comercial Bon Tall, ubicada al carrer Sant Pere (Mercat Municipal) parades P17, P18 i P20 i 
dipòsit D1, D12 i D16, per trobar-se oberta al públic sense haver fet la comunicació prèvia de 
l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la societat Bon Tall, SCP en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la societat Bon Tall SCP  que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si 
no ha fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a Bon Tall, SCP. 

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 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 DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESONENT DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR: 
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    

RL-022/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT 
X. S. C.
CELLER GOURMET-GRANJA



NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

SAVINUM    
CARRER SANT PERE 
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES PE5 I PE6 

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de 
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de 
la corporació.

2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules 
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del 
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda 
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament 
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la 
corresponent taxa d’activitats.

4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la 
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una 
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la 
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.

5. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a 
l’expedient

6. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.

7. Atès que en data 27 de maig de 2015, 6 de novembre de 2015 i 15 de març de 2016  es 
notificà al senyor X. C. S. com a titular de l’activitat de venda de fruites i verdures a les 
parades PE5 i PE6 del Mercat Municipal al carrer Sant Pere,  la necessitat de regularitzar la 
seva situació en vers al tràmit de comunicació de l’activitat, per la qual cosa se li van 
concedir uns terminis ja exhaurits, sense que s’hagi comunicat l’activitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. 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 i Serveis
Contractats.

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 procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el celler gourmet -granja, amb 
nom comercial Savinum, ubicada al carrer Sant Pere (Mercat Municipal) parades PE5 i PE6, per 
trobar-se oberta al l públic sense haver fet la comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor X. S. C. en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr al senyor X. C. S. que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha 

fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a X. C. S. 

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 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 DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT        

IDENTIDENTIDENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT IFICACIÓ DE L’EXPEDIENT IFICACIÓ DE L’EXPEDIENT IFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-010/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT  
SOLÉ SERVEIS 2013 SL 
VENDA DE FRUITES I VERDURES  
FRUITES I VERDURES SOLE    
CARRER SANT PERE
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES P23 I P24. MAGATZEM M16 I DIPÒSIT D15 

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de
la corporació.

2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la
corresponent taxa d’activitats.



4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.

1. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a 
l’expedient

2. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.

3. Atès que en data 27 de maig de 2015, 6 de novembre de 2015 i 15 de març de 2016  es 
notificà a la societat Solé Serveis 2013, SL com a titular de l’activitat de venda de fruites i 
verdures a les parades P23 i P24 del Mercat Municipal al carrer Sant Pere,  la necessitat de 
regularitzar la seva situació en vers al tràmit de comunicació de l’activitat, per la qual cosa se li 
van concedir uns terminis ja exhaurits, sense que s’hagi comunicat l’activitat. 

Fonaments dFonaments dFonaments dFonaments deeee    dretdretdretdret    

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. 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 i Serveis
Contractats.

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 procediment de restabliment de la legalitat infringida contra la botiga de venda de fruites i 
verdures, amb nom comercial Fruites i verdures Solé, ubicada al carrer Sant Pere (Mercat 
Municipal) parades P23, P24 i Magatzem M16 i dipòsit D15, per trobar-se oberta al l públic sense 
haver fet la comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la societat Solé Serveis 2013, SL en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics. 



4.4.4.4. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir a la societat Solé Servei 2013, SL  que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a

l’apartat 3, si no ha fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de

l’activitat.

5.5.5.5. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a Solé Serveis 2013, SL

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT T DE LEGALITAT T DE LEGALITAT T DE LEGALITAT 
PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM NOM NOM NOM COMERCIAL:COMERCIAL:COMERCIAL:COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-020/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT  
SALMERON SCP 
CAFETERIA RESTAURANT 
SALMERON    
CARRER SANT PERE 
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES PE1 I PE2 i MAGATZEMS M1, M2 I M3 

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de
la corporació.

2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la
corresponent taxa d’activitats.

4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.

5. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a
l’expedient

6. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.

7. Atès que en data 27 de maig de 2015, 6 de novembre de 2015 i 15 de març de 2016  es
notificà a la societat Salmeron, SCP com a titular de l’activitat de cafeteria restaurant  a les



parades PE1 i PE2 i Magatzems M1, M2 i M3 del Mercat Municipal al carrer Sant             Pere ,  
la necessitat de regularitzar la seva situació en vers al tràmit de comunicació de l’activitat, per 
la qual cosa se li van concedir uns terminis ja exhaurits, sense que s’hagi comunicat 
l’activitat. 

Fonaments Fonaments Fonaments Fonaments dddde drete drete drete dret 

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. 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 i Serveis
Contractats.

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     procediment de restabliment de la legalitat infringida contra la cafeteria restaurant, amb 
nom comercial Salmeron, ubicada al carrer Sant Pere,  (Mercat Municipal) parades PE1 i PE2 i 
Magatzems M1, M2 i M3, per trobar-se oberta al públic sense haver fet la comunicació prèvia de 
l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la societat Salmeron SCP en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la societat Salmeron, SCP que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, 
si no ha fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a Salmeron, SCP. 

2.4.5. 2.4.5. 2.4.5. 2.4.5. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LRESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT EGALITAT EGALITAT EGALITAT 
PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR: 

RL-011/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT 
R. S. LL.



ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIALNOM COMERCIALNOM COMERCIALNOM COMERCIAL::::    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

PEIXATERIA 
PEIXATERIA SUAU     
CARRER SANT PERE  
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES P2, P3 I P3  

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de 
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de 
la corporació.

2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules 
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del 
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda 
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament 
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la 
corresponent taxa d’activitats.

4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la 
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una 
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la 
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.

5. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a 
l’expedient

6. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.

7. Atès que en data 27 de maig de 2015, 6 de novembre de 2015 i 15 de març de 2016  es 
notificà al senyor R. S. Ll. com a titular de l’activitat de peixateria a les parades P2, P3 i P4 
del Mercat Municipal al carrer Sant Pere,  la necessitat de regularitzar la seva situació en vers 
al tràmit de comunicació de l’activitat, per la qual cosa se li van concedir uns terminis ja 
exhaurits, sense que s’hagi comunicat l’activitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.



5. 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 i Serveis
Contractats.

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 procediment de restabliment de la legalitat infringida contra la peixateria amb nom 
comercial Peixateria Suau, ubicada al carrer Sant Pere (Mercat Municipal) parades P2, P3 i P4, per 

trobar-se oberta al públic sense haver fet la comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor R. S. Ll. en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr al senyor R. S. Ll.  que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha fet 

el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a R. S. Ll. 

2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 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 DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-016/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT  
A. F. R.  
VENDA DE FRUITES I VERDURES 
FRUITES FABREGAT    
CARRER SANT PERE
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES P10, P13 I P14, MAGATZEMS M15 I M17 
I DIPÒSITS D7 I D8  

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de
la corporació.



2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules 
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del 
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda 
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament 
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la 
corresponent taxa d’activitats.

4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la 
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una 
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la 
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.

5. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a 
l’expedient

6. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.

7. Atès que en data 27 de maig de 2015, 6 de novembre de 2015 i 15 de març de 2016  es 
notificà al senyor A. F. R. com a titular de l’activitat de venda de fruites i verdures a les  
parades P10, P13 i P14, magatzems M15 i M7 i dipòsits D7 i D8 del Mercat Municipal al 
carrer Sant Pere,  la necessitat de regularitzar la seva situació en vers al tràmit de comunicació 
de l’activitat, per la qual cosa se li van concedir uns terminis ja exhaurits, sense que s’hagi 
comunicat l’activitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. 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 i Serveis
Contractats.

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 procediment de restabliment de la legalitat infringida contra l’activitat de venda de fruites i 
verdures amb nom comercial Fruites Fabregat, ubicada al carrer Sant Pere (Mercat Municipal) 
parades P10, P13 i P14, magatzems M15 i M17 i dipòsits D7 i D8 per trobar-se oberta al públic 
sense haver fet la comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    al senyor A. F. R. en qualitat de titular de l’activitat un termini d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 

10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de que pugui tenir 

vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 



així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 

interessos. 

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr al senyor A. F. R. que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si no ha 

fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a A. F. R. 

2.4.7. 2.4.7. 2.4.7. 2.4.7. 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 DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT PER NO HAVER DUT A TERME LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-013/2015         
INCOACIÓ RESTABLIMENT LEGALITAT 
M. J. M. S. 
VENDA DE PÀ I PASTISSERIA  
L’ARTESÀ    
CARRER SANT PERE  
MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 
PARADES P21, P22, MAGATZEM M13 
I DIPÒSIT D14  

FetsFetsFetsFets    

1. El dia 25 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de
Calafell i el plec de clàusules per a l’adjudicació de les parades municipals per acord del Ple de
la corporació.

2. La Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2013, aprovà el plec de clàusules
econòmiques administratives particular per a licitar les concessió d’ús dels llocs de venda del
nou Mercat Municipal.

3. Vista la clàusula cinquena i sisena del contracte efectuat per la concessió d’ús del lloc de venda
de les parades a dalt esmentades, estableix que per exercir l’activitat requereix l’atorgament
d’una llicència municipal atorgada per l’òrgan competent, amb l’abonament de la
corresponent taxa d’activitats.

4. Revisat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que encara està pendent la tramitació de la
pertinent llicència municipal – en el seu cas, el règim de comunicació al tractar-se d’una
activitat innòcua -, necessària per l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que preveuen la
Clàusula Cinquena i Sisena del contracte de concessió dels parades i magatzems.



5. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis tècnics municipals, que s’adjunta a 
l’expedient

6. Vist l’informe de data 9 de juny de 2016 emès pels serveis jurídics, que s’adjunta a l’expedient.

7. Atès que en data 28 de maig de 2015 i 17 de març de 2016  es notificà a la senyora M. J. 
M. S. com a titular de l’activitat de venda de pa i pastisseria a les parades P21, P22, 
magatzem M13 i dipòsit D14 del Mercat Municipal al carrer Sant            Pere,  la 
necessitat de regularitzar la seva situació en vers al tràmit de comunicació de l’activitat, per la 
qual cosa se li van concedir uns terminis ja exhaurits, sense que s’hagi comunicat l’activitat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

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

3. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, on s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals.
5. 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 i Serveis
Contractats.

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 procediment de restabliment de la legalitat infringida contra botiga de venda de pa i 
pastisseria amb nom comercial L’Artesà, ubicada al carrer Sant Pere,  (Mercat Municipal) 
parades P21, P22, magatzem M13 i dipòsit D14, per trobar-se oberta al públic sense haver fet la 
comunicació prèvia de l’activitat.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr    a la senyora M. J. M. S. en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de 
que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions 
així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 
interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr    a l’interessat un termini màxim de 20 dies, comptats a partir de l’endemà del dia en que 
finalitzi el termini de 10 d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi al·legacions, per dur 
a terme el tràmit de comunicació prèvia corresponent adjuntant tota la documentació requerida a 
l’informe emès pels serveis tècnics.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la senyora M. J. M. S.  que transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 3, si 

no ha fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent, s’ordenarà el tancament de l’activitat.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a M. J. M. S. 



2.4.8. 2.4.8. 2.4.8. 2.4.8. 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 DUT A TERME EL TRAMIT DE COMUNICACIÓ CORRESPONENT PER NO HAVER DUT A TERME EL TRAMIT DE COMUNICACIÓ CORRESPONENT PER NO HAVER DUT A TERME EL TRAMIT DE COMUNICACIÓ CORRESPONENT PER NO HAVER DUT A TERME EL TRAMIT DE COMUNICACIÓ CORRESPONENT        

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DIENT DIENT DIENT 

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-032/2015         
ARXIU   
MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SA 
HOTEL  
MIRAMAR    
RAMBLA COSTA DAURADA 

FetsFetsFetsFets    

1. Atès que en data 29 de maig  de 2015 mitjançant número de registre d’entrada. 19832/2015, la 
societat Mediterrania Industrial TRN, SA va comunicar l’inici de l’activitat d’Hotel (213 habitacions) 
ubicada al carrer Rambla Costa Daurada de Calafell.

2. En data 6 de juliol de 2015, els serveis tècnics municipals han informat en relació a la 
documentació preceptiva de la pròpia comunicació prèvia, que manca documentació.

3. En data 10 de juliol de 2015, registre de sortida núm. 8883/2015, s’ha requerit a la societat 
Mediterranea Industrial TRN, SL perquè esmenes, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics 
municipals, les deficiències o insuficiències detectades a la comunicació prèvia d’obertura 
presentada en data 29 de maig.

4. Transcorregut el termini de deu dies atorgat a la part interessada sense que s’hagi aportat la 
documentació requerida.

5. Vist el Decret 3365/2015 de data 23 de setembre de 2015, mitjançant el qual es desestima a la 
societat Mediterranea Industrial TRN, SA de la seva comunicació prèvia d’obertura de l’Hotel amb 
nom comercial Hotel Miramar, ubicat a la rambla Costa Daurada i que declara l’arxiu de 
l’expedient ACM-052/2015, la qual cosa impossibilita a Mediterranea Industrial TRN, SA continuar 
amb l’exercici de l’activitat.

6. Vist  en data 10 de febrer de 2016 s’acorda en sessió ordinària de Junta de Govern Local incoar 
procediment per  restabliment de la legalitat infringida contra l’hotel amb nom comercial Hotel 
Miramar, ubicat al carrer Rambla Costa Daurada de Calafell per trobar-se obert al públic i 
desenvolupant l’activitat d’hotel sense haver fet el tràmit de comunicació prèvia corresponent.

7. Atès que en data 9 de juny de 2016, la societat Mediterranea Industrial TRN, SA (ara 
Mediterranea industrial TRN, SL) presenta comunicació prèvia d’una activitat inclosa a l’Annex 
III de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, 
mitjançant RGE. 2016/20593. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. D’acord amb l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i

d’acord amb els articles 35, 36 i 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de



Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, en relació a la declaració del 

responsable i de la comunicació prèvia.  

2. D’acord amb l’article 84.2 LRJPAC i l’article 51.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic

i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, el tràmit d’audiència serà atorgat

als interessats per termini no inferior a deu dies ni superior a quinze.

3. D’acord amb l’article 98 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
4. Atribucions conferides per Decret 2666/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia en 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. DDDDeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrr    llll’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU de l’Expedient de Restabliment de Legalitat RL-032/2015 incoat mitjançant 
acord en sessió ordinària de Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2016  per  restabliment 
de la legalitat infringida contra l’hotel amb nom comercial Hotel Miramar, ubicat al carrer 
Rambla Costa Daurada de Calafell, ja que s’ha tramitat la comunicació prèvia de l’activitat 
corresponent.

2. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr la l’interessat el present acord, al departament de Via Pública i a la Policia Local. 

2.4.9. 2.4.9. 2.4.9. 2.4.9. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. AUTORITZRESTABLIMENT DE LEGALITAT. AUTORITZRESTABLIMENT DE LEGALITAT. AUTORITZRESTABLIMENT DE LEGALITAT. AUTORITZACIÓ PER AJUSTAR EL LIMITADOR ALS VALORS ACIÓ PER AJUSTAR EL LIMITADOR ALS VALORS ACIÓ PER AJUSTAR EL LIMITADOR ALS VALORS ACIÓ PER AJUSTAR EL LIMITADOR ALS VALORS 
D’EMISSIÓ CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA DE BAR MUSICAL  D’EMISSIÓ CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA DE BAR MUSICAL  D’EMISSIÓ CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA DE BAR MUSICAL  D’EMISSIÓ CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA DE BAR MUSICAL      

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

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:ACTIVITAT:    
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:    
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    

RL-008/2016         
MARIN OLIVEROS SCCL 
BAR MUSICAL  
GIOCONDA    
CARRER MONTURIOL 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 7 de març de 2016, es va acordar a JGL, iniciar procediment de restabliment de 
legalitat contra la societat Marin Oliveros SCCP, titular del bar musical amb nom comercial 
“Gioconda” ubicat al carrer Monturiol de Calafell, amb l’objectiu de que aquesta donés 
compliment a l’article 11 de l’ordenança municipal de sorolls.

2. Al mateix acord s’atorga a la societat Marin Oliveros, SCCP un termini de 20 dies comptats a 
partir de l’endemà del dia que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1, 
per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica l’informe 
de data 25 de febrer emès per l’enginyer tècnic municipal fent el següent:

a) Caldrà justificar l’aïllament global DnT,A, entre el local i el recinte d’ús protegit més 
proper i determinar l’aïllament acústic de façana D 2m,nT,Atr i que aquests valors d’aïllament 



siguin igual o superior a 66 dB(A) i 35 dB(A) respectivament i així donar compliment a l’art 
11 de ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.  

b) Caldrà, una vegada determinat l’aïllament acústic global i de façana del local que la
titularitat aporti la següent documentació tècnica justificativa:

• L’estudi d'aïllament acústic del locaL’estudi d'aïllament acústic del locaL’estudi d'aïllament acústic del locaL’estudi d'aïllament acústic del local que determina l’aïllament global DnT,A, il que determina l’aïllament global DnT,A, il que determina l’aïllament global DnT,A, il que determina l’aïllament global DnT,A, i
l’aïllament a 125 Hz entre el local i el recinte d’ús protegit més proper (annex 8l’aïllament a 125 Hz entre el local i el recinte d’ús protegit més proper (annex 8l’aïllament a 125 Hz entre el local i el recinte d’ús protegit més proper (annex 8l’aïllament a 125 Hz entre el local i el recinte d’ús protegit més proper (annex 8
de l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitatde l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitatde l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitatde l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat
d'inspecció i control degudament acreditada pd'inspecció i control degudament acreditada pd'inspecció i control degudament acreditada pd'inspecció i control degudament acreditada per la Generalitat.er la Generalitat.er la Generalitat.er la Generalitat.

3. En data 3 de febrer de 2016 mitjançant RGE. 2016/4055 la societat Marin Oliveros SCCL 
comunica a l’Ajuntament que per a fer les proves de so requerides per adequar el local ha 
d’accedir a l’habitatge del senyor J. S. E., al carrer Monturiol, la qual cosa han comunicat al 
veí en reiterades ocasions negant-los l’accés.

4. Al mateix escrit de data 3 de febrer, la societat Marin Oliveros adjunta còpia d’un Burofax 
mitjançant el qual comuniquen al senyor J. S. E. la necessitat d’accedir al seu habitatge el 
temps indispensable per a fer les proves de so requerides i així fer les adequacions necessàries 
al Bar Musical amb nom comercial La Gioconda ubicat al carrer Monturiol, per complir amb 
l’art. 11 de l’ordenança de sorolls.

5. En data 7 de juny de 2016 l’ajuntament comunica al senyor J. S. E., mitjançant RGS. 
4836/2016  que si en un termini de 10 dies no autoritza a la societat  Marin Oliveros, SCCL 
titular del bar musical amb nom comercial Gioconda,  a accedir al seu habitatge a fer 
els mesuraments sonomètrics requerits per l’Ajuntament, aquest  autoritzarà a la societat 
Marin Oliveros SCCL a ajustar el limitador de so que tenen instal·lat al local abans esmentat, 
als valors d’emissió corresponents a la llicència de bar musical que tenen atorgada. 

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

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

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

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

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

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

1. Donar per presentadaDonar per presentadaDonar per presentadaDonar per presentada la documentació tècnica requerida mitjançant l’Acord de Junta de Govern

Local del dia 24 de setembre de 2015, ja que s’ha presentat el certificat d’incidències registrades al

limitador  enregistrador instal·lat al local on es certifica que no s’han detectat incidències

importants a la sala.

2. Atorgar Atorgar Atorgar Atorgar  a la interessada un termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la

notificació d’aquest acord, per a que presenti la documentació necessària que justifiqui l’aïllament

de façana D2m, nT, Atr i que aquest s’ajunti al valor mínim exigit per una activitat de bar musical

segons estableix l’ordenança de sorolls.



3. AAAAuuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaarrrr a la societat Marin Oliveros SCCL en qualitat de titular de l’activitat de bar musical amb 
nom comercial “Gioconda” ubicat al carrer Monturiol, a ajustar el limitador de so que tenen 

instal·lat al seu local als valors d’emissió corresponents a la llicència de bar musical que tenen 

atorgada, sssseeeemmmmpppprrrreeee    qqqquuuueeee    llll’’’’aaaaïïïïllllllllaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxiiii    aaaammmmbbbb    eeeellll    vvvvaaaalllloooorrrr    mmmmíííínnnniiiimmmm    eeeexxxxiiiiggggiiiitttt    ppppeeeerrrr    uuuunnnnaaaa 
aaaaccccttttiiiivvvviiiittttaaaatttt    ddddeeee    bbbbaaaarrrr    mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll, malgrat no havent pogut justificar l’aïllament global DnT, A ni l’aïllament 
a 125 Hz entre el local i el recinte d’ús protegit ja que no s’ha pogut accedir a l’habitatge superior 
per tal de poder realitzar les proves sonomètriques, havent-se comunicat al veí en reiterades 
ocasions negant-los l’accés. Caldrà presentar la documentació tècnica que acrediti aquesta nova 

programació del limitador enregistrador.
4. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr el present acord a Marin Oliveros SCCL, al Sr. J. S. Es. al departament de Via Pública i a la 

Policia Local. 

2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA 2.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    TURISMETURISMETURISMETURISME 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 3.330,31 EUROS ATORGADA PER PART DE LA PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 3.330,31 EUROS ATORGADA PER PART DE LA PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 3.330,31 EUROS ATORGADA PER PART DE LA PROPOSTA D'ACCEPTAR LA QUANTITAT DE 3.330,31 EUROS ATORGADA PER PART DE LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER L'IMPOST SOBRE DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER L'IMPOST SOBRE DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER L'IMPOST SOBRE DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME AMB MOTIU DELS INGRESSOS GENERATS PER L'IMPOST SOBRE 
LES ESTADES ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL QUART TRIMESTRE DE LES ESTADES ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL QUART TRIMESTRE DE LES ESTADES ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL QUART TRIMESTRE DE LES ESTADES ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE CALAFELL DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 
2015.2015.2015.2015.       

FetsFetsFetsFets    

Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Turisme, registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell 
20458 de data 8 de juny de 2016, sobre l’aprovació d’assignació a ajuntaments i consells comarcals 
del Fons per al Foment del Turisme corresponent al quart trimestre de 2015 de liquidació de l’impost 
d’estades en establiments turístics (IEET),  l’assignació a l’Ajuntament de Calafell és de 3.330,31 euros. 

Que la llei 5/2012  de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades  en establiments turístics, estableix que el 30% dels ingressos generats per les pernoctacions a 
cada municipi  han de ser transferits a l’Ajuntament corresponent per tal que els destini a actuacions 
de promoció turística. 

Que la normativa estableix que caldrà certificar a la Generalitat la destinació dels recursos transferits en 
base a les directrius d’actuació del Fons per al Foment del Turisme per aquest any 2016: 

-Suport als segells d’especialitat de la destinació: DTF, DTE, Turisme Sènior, Turisme Accessible.
-Millora de l’experiència turística del visitant en els equipaments d’informació i atenció turística.
-Pla de formació en idiomes, en atenció al client, i en presentació del serveis, amb l’objectiu d’assolir
l’excel.lència.
-Millora de l’experiència turística estimulant la creació i consolidació de nou producte turístic sobre la
base dels recursos turístics de la destinació.
-Aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de l’experiència turística.
-Millora de la senyalització turística de la destinació.
-Priorització de la captació de turisme interior, afavorint que el català faci turisme a les destinacions
catalanes.
-Pla de captació i retenció de mercats de proximitat (Espanya i França)
-Pla de captació i retenció de mercats internacionals en coordinació amb el pla d’actuacions de l’ACT.

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



PRIMER.-  Acceptar la quantitat de 3.330,31  euros  atorgada per part de la Direcció General de 
Turisme amb motiu dels ingressos generats per l’impost sobre les estades als establiments turístics de 
Calafell durant el quart trimestre del 2015. 

SEGON.-  Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta i emetre la corresponent 
certificació de la destinació dels recursos transferits. 

TERCER.- Donar compte a l’interessat així com als departaments de Turisme i Intervenció. 

2.6. TURISME I VIA 2.6. TURISME I VIA 2.6. TURISME I VIA 2.6. TURISME I VIA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. PROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLIDPROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLIDPROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLIDPROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLID 

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

Expedient relatiu a petició reserva estacionament personalitzada pel seu vehicle per motiu de ser 
disminuït físic. 

FetsFetsFetsFets    

1. El Sr. R. H. M. va sol·licitar reserva estacionament minusvàlid  al carrer Pablo Picasso Segur de 
Calafell.

2. Que demanat informe a l’ inspector de via pública aquest emet que a l’adreça indicada hi ha un 
garatge amb un vehicle a dintre en aquell moment. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. Que, segons decret de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar social, de conformitat
amb el que estableix l’ art. 1r de l’ordre de 15 de novembre de 1982, en relació amb el decret núm.
22/84 de 31 de gener, es concedeix la condició legal de disminució.

2. Que l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espai públics de Calafell, en el seu Capítol III:
Ocupació dels espai públics, secció segona: Guals i Article 22:

“12.- En compliment de la normativa vigent d'integració social de minusvàlids, es podran crear i 
autoritzar reserves especials de places d'aparcament a la via pública per a vehicles  que siguin de 
propietat de persones minusvàlides que tinguin limitada la possibilitat de desplaçar-se. Per tal de 
sol·licitar l' esmentada reserva, els interessats hauran d'acreditar estar en possessió de la targeta 
d'aparcament de vehicles  per a persones minusvàlides prevista en l'article 42 del Decret 135/95, de la 
Generalitat de Catalunya. 

14.- Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no 
crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l'Ajuntament sempre que ho 
requereixin les necessitats de trànsit. “. 

3. L’ article 22.14  disposa que: “ Aquestes reserves especials d’aparcament s’atorgaran sempre amb
caràcter discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l’
Ajuntament sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit”, de l’ordenança de convivència i ús
dels espais públics de Calafell”.



4. Que segons el decret número 1826/09 de data 17 d’abril de 2009, que determina els criteris per  les
concessions de reserva d’espai per aparcament determinat a vehicles per raó de mobilitat reduïda
observi els següents criteris:

- Que l’usuari sigui titular d’una targeta de mobilitat reduïda com a conductor.
- Que el titular del vehicle sigui resident a Calafell.
- Que el vehicle tingui com adreça fiscal una de Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat sigui resident a Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat no pugui disposar d’un aparcament privat

per desenvolupament normal. 

5.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.

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

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

1. Desestimar la sol·licitud del Sr. R. H. M. de reserva de lloc per estacionament el vehicle particular al 
carrer Pau Picasso pels motius abans descrits, tenir plaça d’aparcament a l’ habitatge.

2. Es donarà compte d’aquesta resolució a la part interessada. 

2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000450 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI ALNI ALNI ALNI AL....LEGACIONSLEGACIONSLEGACIONSLEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000450 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 25 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 25 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. J. A. C. G. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, 
tipificada a l’article 65.1.c perquè va protagonitzar els fets “al passeig marítim Sant Joan de Déu . 
Deslluïment de bens immobles. Pintar una estàtua metàl·lica amb pintura groga. Manifesta que és 
un artista i la pintat intenta netejar-la però no ho aconsegueix. La persona interessa no desitja signar 
l’acta. S’adjunta reportatge fotogràfic a l’expedient.” que es transcriuen en la Junta de Govern Local 
d'incoació el 25 d’abril de 2016. 



3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE núm. 127 de 
26 de maig de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap escrit 
d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha desvirtuat 
els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el 25 d’abril de 2016.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 127 de 26 de maig de 2016, de conformitat amb el que 
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5. Cuando 
los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio 
a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido 
practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en 
su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, 
según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del 
órgano que lo dictó.

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

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local, el 10 de març 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. A. C. G. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 65.1.c i
per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2222....6666....3333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111111166660000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001160 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 03 de juny de 2016 hora 15.15 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. F. Z. M. E. S. podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta



"Mercat ambulant setmanal divendres de Segur. La parada número 274, a les 15.15 hores, està 
recollint encara, tal com es veu a la fotografia que s’annexa a l’expedient". 

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. F. Z. M. E. S. per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell, 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. F. Z. M. E. S. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, 
durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

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

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

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

2.6.4. 2.6.4. 2.6.4. 2.6.4. EXPEDIENT NUMERO 4303716001162 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001162 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001162 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001162 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. 4303716001162 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 03 de juny de 2016 hora 15.20 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. E. D. G. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal divendres de Segur. La 
parada número 38-39, a les 15.20 hores, està recollint encara, tal com es veu a la fotografia que 
s’annexa a l’expedient"

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.



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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. E. D. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels 
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, 
la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. Enrique Diaz Garcia 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....6666....5555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000001111111166663333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716001163 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 03 de juny de 2016 hora 15.25 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. P. P. M. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant



setmanal divendres de Segur. La parada número 226, a les 15.25 hores, està recollint encara, tal com 
es veu a la fotografia que s’annexa a l’expedient.    

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22"
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. P. P. M. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels 
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, 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. Pilar Petit Miret 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.

2.6.6. 2.6.6. 2.6.6. 2.6.6. EXPEDIENT NUMERO 4303716001168 RELATIU A L’APROVACIO D’INCEXPEDIENT NUMERO 4303716001168 RELATIU A L’APROVACIO D’INCEXPEDIENT NUMERO 4303716001168 RELATIU A L’APROVACIO D’INCEXPEDIENT NUMERO 4303716001168 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO OACIO OACIO OACIO 
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. 4303716001168 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 03 de juny de 2016 hora 15.25 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. S. T. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal divendres de Segur. La 
parada número 199, a les 15.25 hores, està recollint encara, tal com es veu a la fotografia que 
s’annexa a l’expedient".

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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



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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. S. T.  per la realització
o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament
regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat
i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de
Catalunya, al Sr. Sordou Touhami,,,,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....6666....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000999999995555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    IIII    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    
DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient núm. 4303716000995 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució d’expedient 
sancionador  

FFFFeeeettttssss    

1. En l'acta emesa per la Policia Local de 21 de maig de 2016 a les 01.50 hores expedient per la qual es 
dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. G. Q. G. que aquest podria ser 
autor i responsable dels fets  per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, segons detall literal: “a l’avinguda Mossèn Jaume Soler



31. Especificació dels fets presumiblement infringits: Miccionar en via pública. Observacions: Els agents
actuants realitzant servei de vigilància per la zona de Mossèn Jaume Soler amb Monturiol observen a la
persona denunciada miccionar en via pública. La persona interessada no desitja signar l’acta, s’entrega
còpia”.

2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera
l’article “64.1.b. ... realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, ... ” tipificada com a lleu
susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en virtut dels article/s "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

4. Que de conformitat amb l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es procedeix a iniciar
l'expedient amb procediment abreujat, per tractant-se d'una falta lleu.

Conclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolucióConclusions a efectes de proposta de resolució    

a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte la veracitat de les denuncies
imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori respecte als fets denunciats, sense
perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que siguin possibles sobre el fet
denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos que puguin assenyalar o
aportar els propis denunciats.

b) S'ha identificat la persona responsable de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l'ordenança municipal de convivència ciutadana i
ús dels espais públics

d) A la infracció provada li és d'aplicació la sanció d’advertiment o la imposició d'una sanció de
fins 750,00.-€.

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

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

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

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

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



1.-    Iniciar l’expedient sancionador el Sr. G. Q. G. domiciliats al carrer de l’estela El Vendrell (codi 
postal 43700), ja que la seva conducta pot constituir una infracció de les previstes a l’article 
64.1.b de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, determinant 
el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable.    

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

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

«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000995, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 375,00.-€. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.8. 2.6.8. 2.6.8. 2.6.8. EXPEDIENT NUMERO 4303716001185 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001185 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001185 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716001185 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDID’EXPEDID’EXPEDID’EXPEDIENT SANCIONADORENT SANCIONADORENT SANCIONADORENT SANCIONADOR       



IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716001185 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 03 de juny de 2016 hora 15.25 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que la Sra. A. H. S. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal divendres de 
Segur. La parada número 407, a les 15.25 hores, està recollint encara, tal com es veu a la 
fotografia que s’annexa a l’expedient".

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

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

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

2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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. A. H. S. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del



reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell, 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. A. H. S. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

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

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

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

2.6.9. 2.6.9. 2.6.9. 2.6.9. EXPEDIENT NUMERO 43037160001189 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 43037160001189 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 43037160001189 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 43037160001189 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. 43037160001189 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 03 de juny de 2016 hora 15.20 per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. F. R. R. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Mercat ambulant setmanal divendres de 
Segur. La parada número 40-41, a les 15.20 hores, està recollint encara, tal com es veu a la 
fotografia que s’annexa a l’expedient".

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

3. Vist l’informe del Responsable de Mercats és desprèn un clar incompliment del Reglament regulador 
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

4. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 13.1 i 21.2.e tindrà la consideració 
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "22" 
del reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

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

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



2. S’incompleix els articles “13.1.13.1.13.1.13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar
instal·lats abans de les 9 hores del matí del dia del mercat, i s’han de retirar abans de les 15 hores del
mateix dia. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda, ni la circulació de
vehicles dels propis paradistes dins dels mercat, llevat de força major. 21.2.21.2.21.2.21.2. Són infraccions greus: ... e)e)e)e)
La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.” del reglament regulador
dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. J. F. R. R. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13.1 i 21.2.e del reglament regulador dels 
mercats no sedentaris al municipi de Calafell, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, 
la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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



2.6.10. 2.6.10. 2.6.10. 2.6.10. AUTORITZAR CANVI UBICACIÓ RESERVA LUZ VIVIANA VILLAAUTORITZAR CANVI UBICACIÓ RESERVA LUZ VIVIANA VILLAAUTORITZAR CANVI UBICACIÓ RESERVA LUZ VIVIANA VILLAAUTORITZAR CANVI UBICACIÓ RESERVA LUZ VIVIANA VILLA 

IDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENT    

FETS:FETS:FETS:FETS:    

1. Que  la Sra. L. V. V. Má. presenta instància número 2515/2016, en la que sol·licita canvi 
ubicació de la reserva de minusvàlid pel vehicle matrícula B-xxxx-WP per canvi de domicili, al carrer 
Cossetània de Calafell.

2. Que demanat informe al responsable de Mobilitat aquest emet informe favorable que s’adjunta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el canvi d’ubicació de canvi d’ubicació de la reserva d’espai per persones amb 
mobilitat reduïda a nom de la Sra. L. V. V. M. pel vehicle matrícula B-xxxx-WP del carrer 
Cossetània al carrer Cossetània. 

2.- Es donarà compte d'aquesta resolució a la  Brigada de Senyalització,  per tal que es procedeixi 
canviar la ubicació de la senyalització. 

2222....6666....11111111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000000044443333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000043  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 08/01/2016 hora 15:20 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr M. A.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta "a l’adreça Av  Catalunya, 10  el 08/01/2016 a les 15:20 Nom del gos Turca raça 
Pit bull.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar el gos sense 
el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat 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. L’interessat signa l’acta. ” 

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



IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta núm. 274/16 de data 08/01/2016  
Persona Requerida: M. A.) 
FFFFeeeettttssss    

1. El 08/01/2016, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, contra el senyor M. A. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça 
Pit bull terrier de nom Turca, amb antecedents, que passejava per l’avinguda Catalunya, 
sense morrió . Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment 
perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència administrativa 
obligatòria.

2. El senyor A. M. manifesta que no és el titular del gos. 
Les infraccions tipificades a l’acta són: 

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

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

2222. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor Mouky
Abdelali (Y-1129876-S).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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



11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

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

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

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

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

del RD 287/2002:

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

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

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

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

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

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

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



14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Mouky Abdelali 
(Y-1129876-S) per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 
14.614.614.614.6 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell. 

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

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles articles , 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6   de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr M. A.  per la realització 
o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal,
de conformitat amb els articles 9 9 9 9 , 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6      de l'ordenança municipal de la
tinença d’animals al municipi de Calafell.

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



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

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

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

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

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

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

2.6.12. 2.6.12. 2.6.12. 2.6.12. PROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLIDPROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLIDPROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLIDPROPOSTA DESESTIMAR RESERVA MINUSVÀLID 

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

Expedient relatiu a petició reserva estacionament personalitzada pel seu vehicle per motiu de ser 
disminuït físic. 

FetsFetsFetsFets    

1. La Sra. R. M. P. A. va sol·licitar reserva estacionament minusvàlid  a l’avinguda Patagonia de 
Segur de Calafell.

2. Que demanat informe a l’ inspector de via pública aquest emet que a l’adreça indicada hi ha una 
porta de garatge, sense placa de gual. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

1. Que, segons decret de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar social, de conformitat
amb el que estableix l’ art. 1r de l’ordre de 15 de novembre de 1982, en relació amb el decret núm.
22/84 de 31 de gener, es concedeix la condició legal de disminució.

2. Que l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espai públics de Calafell, en el seu Capítol III:
Ocupació dels espai públics, secció segona: Guals i Article 22:

“12.- En compliment de la normativa vigent d'integració social de minusvàlids, es podran crear i 
autoritzar reserves especials de places d'aparcament a la via pública per a vehicles  que siguin de 
propietat de persones minusvàlides que tinguin limitada la possibilitat de desplaçar-se. Per tal de 
sol·licitar l' esmentada reserva, els interessats hauran d'acreditar estar en possessió de la targeta 
d'aparcament de vehicles  per a persones minusvàlides prevista en l'article 42 del Decret 135/95, de la 
Generalitat de Catalunya. 



14.- Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no 
crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l'Ajuntament sempre que ho 
requereixin les necessitats de trànsit. “. 

3. L’ article 22.14  disposa que: “ Aquestes reserves especials d’aparcament s’atorgaran sempre amb
caràcter discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l’
Ajuntament sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit”, de l’ordenança de convivència i ús
dels espais públics de Calafell”.

4. Que segons el decret número 1826/09 de data 17 d’abril de 2009, que determina els criteris per  les
concessions de reserva d’espai per aparcament determinat a vehicles per raó de mobilitat reduïda
observi els següents criteris:

- Que l’usuari sigui titular d’una targeta de mobilitat reduïda com a conductor.
- Que el titular del vehicle sigui resident a Calafell.
- Que el vehicle tingui com adreça fiscal una de Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat sigui resident a Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat no pugui disposar d’un aparcament privat

per desenvolupament normal. 

5.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.

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

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

1. Desestimar la sol·licitud de la Sra. R. M. P. A. de reserva de lloc per estacionament el vehicle 
particular a l’Avinguda Patagonia, 20, pels motius abans descrits, tenir plaça d’aparcament a l’ 
habitatge.

2. Es donarà compte d’aquesta resolució a la part interessada. 

2222....6666....11113333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333322223333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000323 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 20/02/2016 hora 10:40 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr A. K. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim St Joan de Deu el 20/02/2016 a les 10:40 No portar el 
gos lligat dins de la platja, fent les seves necessitats (defecació) i no netejar les mateixes. Els agents 
informen a aquesta persona que la OOMM indica que els gossos han d’anar en tot moment 
provistos del collar i la corretja, que en cap cas poden accedir a la platja i en 



el cas que el gos realitzi les deposicions, aquestes han de ser recollides. Els agents... realitzant servei de 
proximitat a l’illa de vianants de Calafell platja observen a l’alçada del número 80 del passeig marítim, 
un gos per l’interior de la platja, sense el collar ni la corretja. La força actuant es dirigeix al punt 
d’aquesta persona per informar-li del fet,  i acte seguit els agents poden observar com el gos realitza a 
la sorra de la platja, les seves deposicions i aquesta persona les tapa amb el peu, desopitant sorra de la 
platja al damunt.” . L’interessat signa l’acta 
2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    
Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 20/02/2016 i amb número  FIP 1954/2016 
Persona Requerida: K. A.    

FFFFeeeettttssss    
1. 20/02/2016, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 

d’animals, contra el senyor K. A.
Segons consta l’acta els agents observen a una persona passejant per la platja i acompanyat 
d’un gos deslligat sense collar ni corretja. El gos està embrutant la platja amb les seves 
deposicions fecals.

2. Que el seu propietari identificat com el senyor K. A. no fa cas de les advertències dels 
agents de Policia i tapa les defecacions amb sorra. 

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

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

Article 34Article 34Article 34Article 34 
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques, 
platges, llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs. 
Article 36Article 36Article 36Article 36 
Els posseïdors de gossos han d'adoptar mesures per a no embrutar amb les deposicions fecals les 
voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils i en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de 
vianants. Els posseïdors de gossos són responsables de recollir els excrements convenientment, 
mitjançant bosses de plàstic o paper, i dipositar-les en recipients d’escombraries. 
Article 37Article 37Article 37Article 37    
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies publiques i, en general a qualsevol 
lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de I’ eliminació 
correcta d’aquestes deposicions. Cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de 
l'autoritat municipal, inspectors i Policia Local, poden requerir el propietari o la persona que condueixi 



el gos, perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. En el cas de no ser atesos en el seu 
requeriment, podran imposar la sanció pertinent. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador del senyor  K. A. 
per infracció dels articles 29, 34, 36 i 37  de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de 
companyia de Calafell.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 29, 34, 36 i 37 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr  A. K. per la realització 
o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal,
de conformitat amb els articles 29 i 34,36 i 37 de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al
municipi de Calafell.

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

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



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

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

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

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

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

2222....6666....11114444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333344448888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000348 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 23/02/2016 hora 15:45 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el De M. H. D. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Av St Joan de Deu el 23/02/2016 a les 15:45 Que el señor D. de 
M. se encontraba en espacio protegido de aiguamolls en Av St Joan de Deu junto al puerto de
Segur con su perro suelto, el cual se encontraba dentro del espacio protegido y señalizado
debidamente como que no es permitida la entrada de perros, sin correa ni sujección alguna, sobre
todo por el agua e intimidando a los patos que ahí  habitan.”
2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que diu:

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

nforme de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 23/02/2016 i amb acta número 2079/16  
Persona Requerida: D. De M. H.  

FFFFeeeettttssss    
1.1.1.1. 23/02/2016, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença

d’animals, contra el senyor D. De M. H.
Segons consta l’acta els agents observen a un home passejant pels aiguamolls i acompanyat
d’un gos deslligat sense collar ni corretja. Que el seu propietari identificat com el senyor D. De
M. H. al veure els agents posa la corretja al seu gos i els acompanya fins a la zona de
vianants, on se l’informa que s’ aixecarà acta del fet.
El senyor Daniel De Mena Hueso no porta cap documentació de l’animal.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

Article 34Article 34Article 34Article 34 
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques, 
platges, llocs de bany, parcs infantils i zones de jocs. 

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador del senyor  Daniel De 
Mena Hueso (77790995G)    per infracció dels articles 29 i 34 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença 
d’animals de companyia de Calafell.     

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

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles 29  i 34 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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



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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr De M. H. D. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 29 i 34 de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

2222....6666....11115555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000222277772222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000272  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 10/02/2016 hora 10:29 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr B. A. M.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Av  Vilamar,65  el 10/02/2016 a les 10:.29 Nom del gos Nela 
raça Pit bull.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar el gos sense 
el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat 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. L’interessat signa l’acta, no vol copia ” 



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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta núm. 1541/16 de data 10/02/2016  
Persona Requerida: M. B. A.

FFFFeeeettttssss    
1.1.1.1. El 10/02/2016, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de

tinença d’animals, contra el senyor M. B. A. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça 
Pit bull terrier de nom Nela. Aquesta raça és considerada per la normativa com a potencialment 
perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria.

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

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

2222. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de
tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa del senyor Miguel
Bermudez Aguilera (37691865V).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

Article 9Article 9Article 9Article 9    



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

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

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

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

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

del RD 287/2002:

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

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

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

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

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

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

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 



14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se 
més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la persona 
que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació administrativa de la 
inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 
CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó        
Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor M. B. 
A. per infracció en els moments dels fets, dels articles 9999,,,,    11111111    iiii    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444    iiii    11114444....6666 de 
l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia de Calafell. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles articles , 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6   de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionadora a la Sr B. A. M. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa 



l’ordenança municipal, de conformitat amb els articles 9999    ,,,,    11111111    iiii    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666      de 
l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

2222....6666....11116666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000222222223333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000223  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa / el 03/02/2016 hora 12:30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra G. V. A.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça Av  Catalunya/pau Neruda  el 03/02/2016 a les 12:.30 
Nom del gos Chanel raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i /o portar el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de 
responsabilitat 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. L’interessat no 
signa l’acta, s’informa verbalment no vol copia ” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta FIP 1292/16 GESPOL 223/16 de data 03/02/2016  
Persona Requerida: A. G. V.



FetsFetsFetsFets    
1.1.1.1. El 03/02/2016, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de

tinença d’animals, contra la senyora A. G. V. Segons consta en acta es tracta d’un gos de raça 
Stafforshire de nom Chanel. Aquesta raça és considerada per la normativa com a 
potencialment perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència 
administrativa obligatòria.

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

mínima de 150.253€
- Portar el gos sense morrió a la vía o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
2.2.2.2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient, no consta cap sol·licitud de

tràmit de llicència de tinença i conducció de gos de raça potencialment perillosa de la senyora 
A. G. V.

FonamentsFonamentsFonamentsFonaments    de dretde dretde dretde dret    

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

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

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

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i 



el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, es 
consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos :  

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

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

del RD 287/2002:

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

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

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

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

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

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

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

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 



Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora A. G. 
V., per infracció en els moments dels fets, dels articles 9999,,,,    11111111    iiii    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666 de 
l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia de Calafell. 
La tècnica de Medi Ambient  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles articles , 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6   de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionadora a la Sr A. G. V.  per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
els articles 9999    ,,,,    11111111    iiii    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666      de l'ordenança municipal de la tinença 
d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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



Catalunya a la Sra A. G. V. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

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

2.6.17. 2.6.17. 2.6.17. 2.6.17. EXPEDIENT NUMERO 43037EXPEDIENT NUMERO 43037EXPEDIENT NUMERO 43037EXPEDIENT NUMERO 4303716000436 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 16000436 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 16000436 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 16000436 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000436 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions presentades. 

FetsFetsFetsFets: 

1. En data 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici d’aquest expedint
sancionador contra l’empresa Bon Tall, S.L. per la realització o promoció de venda de pollastres o
derivats d’aquest no estan habilitada segons  al seu contracte de concessió  i el Reglament del Marcat
Municipal de Calafell.

2. En data 13 d’abril de 2016 (RE 2016/12788), la interessada va presentar l’escrit d’al·legacions que es
objecte del present informe.

3. S’admet les al·legacions presentades per l’empresa Bon Tall, S.L., a tenir en compte donat que pot
incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió,

4. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  21 de març de 2016 el plec de
càrrecs, a través del qual s'imputava l’empresa Bon Tall, S.L., en qualitat de presumpte responsable, la
comissió d’una infracció greu, del Reglament del Marcat Municipal de Calafell, tipificada als articles
17.5.c i k, 28.1 i 2 i 27.3, perquè va protagonitzar els fets "Aquest informe es com a conseqüència de
l’incompliment de l’activitat del mix comercial acordat al contracte de la concessió d’ús del lloc de
venda del Mercat Municipal de Calafell de data 14 de novembre de 2013, concessió a nom de Bon
Tall, S.L. 1.-  El mix comercial acordat a la concessió es: un mòdul de venda de xai, vedella i poltre; un
mòdul de porc fresc i un mòdul de xarcuteria. 2.- Des del passat dia 25 de febrer es constata que la
parada Bon Tall, S.L. està venent pollastres i productes de pollastre, producte corresponent al mix
comercial venda d’aviram. 3.- El dia 26 de febrer en reunió amb Bon Tall, S.L.; i assistència del
president i el secretari de la junta directiva del Mercat Municipal de Calafell, es requereix al paradista
verbalment perquè ajustés immediatament la venda de productes al mix comercial acordat al seu
contracte de concessió. 4.- Avui dia 2 de març continua l’incompliment del mix comercial amb la
venda de pollastre. Documentació que s’adjunta: -contracte de concessió -reglament Mercat Municipal
de Calafell: Capítol XVI.- DENOMINACIONS GENERIQUES I DISPOSICIONS SOBRE LES MATEIXES." que
es transcriuen en Junta de Govern Local d'incoació el 21 de març de 2016.



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

6. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Bon Tall, S.L..

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. La interessada mitjançant al seu escrit d’al·legacions no desvirtua els fets que se li imputen i es limita
a al·lega que iniciar contra ella aquest expedient sancionador és una actuació d’aquesta administració
arbitrària i vulneradora del principi d’igualtat (art. 14) de la CE, tenint en compte que suposadament hi
han altres paradistes que s’extralimiten i venen productes pels que no tenen autorització.

2. L’escrit d’al·legacions de la interessada ha de ser desestimat perquè amb el seu escrit no desvirtua
jurídicament fets que se li imputen i a més perquè l’actuació d’aquesta administració en cap moment
ha estat arbitrària.

3. No pot ser admissible l’al·legació de la interessada per la que manifesta que iniciant aquest
expedient sancionador contra ells l’Ajuntament ha vulnerat el principi d’igualtat que proclama l’art. 14
de la Constitució Espanyola (CE) perquè no ha actuat contra altres paradistes del mercat que també
venen productes pels que no tenen autorització. Al respecte, no fa falta dir que un procediment
sancionador com el que ens ocupa no pot ser invalidat per la invocació, feta per la interessada, del
principi de legalitat art. 14 de la CE, ja que és constant la doctrina de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem sobre la improcedència de la seva aplicació, la de l’article
mencionat, fonamentat en la repetició de infraccions idèntiques que vindrien simplement a consagrar
les il·legalitats i la derogació de les normes per via del seu incompliment sistemàtic.

4. La igualtat protegida en el text constitucional es la igualtat de la legalitat, ja que el Dret no pot
protegir la infracció de les seves pròpies normes, i així es reitera la jurisprudència del Tribunal Suprem
declaratòria de que no pot  invocar-se com precedent administratiu la infracció de normes legals (S. de
24 de setembre de 1982, entre altres).

5. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 59.
Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a l’expedient.

6. Vist l’informe de l’Assessor jurídic del departament de Via Pública, que s’adjunta a l’expedient.

7. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles
17.5.c i k, 28.1 i 2 i 27.3 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import de 301,00 a
600,00 € d’acord amb el que disposa l'article 27.6 del Reglament del Mercat.

8. D’acord amb el que disposa l’article 27.6  del Reglament del Mercat, a la infracció descrita li
correspon una sanció    greu, amb import de 350,00.-€ dins els límits establerts en l'apartat anterior.

9. 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.



10. 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.

11. 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.

12. 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.- Desestimar les al·legacions  presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador a l’empresa Bon Tall, S.L. amb CIF B-43712280 per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17.5.c i k, 28.1 i 2 i 27.3 de Reglament del 
Mercat Municipal de Calafell amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció 
de 350,00.-€. 

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.- Notificar a: Cemssa i a l’Associació de Venedors del Mercat Calafell. 

6....---- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre 
el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per 
l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa 
Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

2.6.18. 2.6.18. 2.6.18. 2.6.18. PROPOSTA INICI D'EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA D'ARBRES, ARBUSTOS, PLANTES ETC. PROPOSTA INICI D'EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA D'ARBRES, ARBUSTOS, PLANTES ETC. PROPOSTA INICI D'EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA D'ARBRES, ARBUSTOS, PLANTES ETC. PROPOSTA INICI D'EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA D'ARBRES, ARBUSTOS, PLANTES ETC. 
QUE ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERERNTS EXPEDIENTSQUE ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERERNTS EXPEDIENTSQUE ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERERNTS EXPEDIENTSQUE ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERERNTS EXPEDIENTS       

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

PROPOSTA INICI  D’EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA D’ARBRES, ARBUSTOS, PLANTES, ETC QUE 
ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

FetsFetsFetsFets    



Vistos els informes emesos per l’inspector de Via Pública, que han emès l’informe que s’adjunta a 
l’expedient 

1.- En data 24/05/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Nuria   de Segur de l Calafell, propietat R. M. R. (Exp. 
4303716001181) 

2.- En data 24/05/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació  de Segur de  Calafell, propietat de . R. . J. 
(Exp. 4303716001182) 

3.- En data 24/05/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a Circumval·lació  de Segur de  Calafell, propietat de R. C. F.  (Exp. 
4303716001183) 

4.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a C. Pescador  de Calafell, propietat de B. C. V. (Exp. 4303716001184) 

5.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Pescador   de  Calafell, propietat de G. E. R.  (Exp. 4303716001186). 

6.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades c. Pescador   de Segur de  Calafell, propietat de G. N. A.  (Exp. 
4303716001187) 

7.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c Delta de l’Ebre de Segur de Calafell, propietat de R. G. Y. (Exp 
4303716001188) 

8.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Delta de l’Ebre   de Segur de Calafell, propietat de A. O. J. (Exp. 
4303716001190) 

9.- En data 03/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Xavier Montsalvatge  de Segur de Calafell, propietat de Bankia SL  i 
NIF núm. A14010342 (Exp. 4303716001191) 

10.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, a la zona de c. Tomas 
Breton, 12  de Calafell, propietat de De L. G. A. J. (Exp. 4303716001192) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels espais 
públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i les 
cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació comercial, 
els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels immobles, com 
també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la façana, i, en general, 
totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat 2. Els propietaris estan



obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de manteniment, neteja, arrebossat, 
pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de seguretat, salubritat o conservació. I 
apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva propietat no envaeixin la via pública, amb els 
riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4. L'Ajuntament podrà requerir els propietaris 
perquè duguin a terme les obres, la neteja o les actuacions de conservacions necessàries o aquelles 
que calguin per reparar el mal estat observat en una finca o immoble. I apartat 5. Quan les 
circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les 
obres i les operacions de conservació o de neteja a què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost 
als propietaris en tot allò que es refereixi al deure de conservació que els correspon.”. 

2.Per altra banda, és d’aplicació general a tot Espanya, en les relacions jurídiques privades, l’article 592
del Codi Civil que tot seguit li relaciono: "Si les branques d'algun dels arbres s'estenen sobre una
heretat, jardins o patis veïns, tindrà el propietari d'aquests dret a reclamar que es tallin quan
s'estenguin sobre la seva propietat, i, si són ..."

3.Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i
ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar
establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.

4.Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “Les persones propietàries de tota classe de
terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació
establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació
sectorial, estan incloses en aquests deures la conservació, i la rehabilitació de les condicions objectives
d’habitabilitat dels habitatges.

5.L’article 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre
protecció  de la legalitat urbanística.

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

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

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

1111....----    Iniciar    expedient d’ordre d’execució per la neteja ddddeeee    llllaaaa    ppppooooddddaaaa    ddddeeeellllssss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss,,,,    aaaarrrrbbbbuuuussssttttoooossss,,,,    ppppllllaaaannnntttteeeessss,,,,    eeeettttcccc 
qqqquuuueeee    ssssoooobbbbrrrreeeessssuuuurrrrtttteeeennnn    ddddeeee    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa        ddddeeee    llllaaaa    ffffiiiinnnnccccaaaa que tot seguit es detallen:  

1.- En data 24/05/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Nuria   de Segur de l Calafell, propietat R. M. R. (Exp. 
4303716001181) 



2.- En data 24/05/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Circumval·lació de Segur de  Calafell, propietat de C. R. F. J. 
(Exp. 4303716001182) 

3.- En data 24/05/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a Circumval·lació  de Segur de  Calafell, propietat de R. . F. (Exp. 
4303716001183) 

4.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades a C. Pescador  de Calafell, propietat de B. C. V. (Exp. 4303716001184) 

5.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Pescador de  Calafell, propietat de G. E. R.  (Exp. 4303716001186). 

6.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades c. Pescador   de Segur de  Calafell, propietat de G. N. A.   (Exp. 
4303716001187) 

7.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c Delta de l’Ebre de Segur de Calafell, propietat de R. G. Y. (Exp 
4303716001188) 

8.- En data 25/02/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Delta de l’Ebre   de Segur de Calafell, propietat de A. O. J. (Exp. 
4303716001190) 

9.- En data 03/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten de 
la façana  de la finca  situades al c. Xavier Montsalvatge  de Segur de Calafell, propietat de Bankia SL  i 
NIF núm. A14010342 (Exp. 4303716001191) 

10.- En data 08/03/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, a la zona de c. Tomas 
Breton  de Calafell, propietat de De L. G. A. J. (Exp. 4303716001192) 

2222....----    Concedir als interessats i responsables del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 15 
dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, perquè pugui examinar l’expedient i 
al·legui el que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

3333.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest Ajuntament, 
continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient, a costa i amb 
càrrec de la part obligada, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins que es 
compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució. 

4444....----    Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

5555....----    Notificar aquesta resolució a l’interessat . 



2222....6666....11119999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777766665555000000000000111122229999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000129  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 20/01/2016 hora 10:30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr L. M. M. de T.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg Marítim Sant Joan de Deu,223  el 20/01/2016 a les 
10:30 Nom del gos Merkel raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal 
pertinent. Posseir i /o portar el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de 
responsabilitat civilper danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar el gos sense 
morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
L’interessat no desitja  signar. ” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta núm. FIP 759/16 de data 20/01/2016  
Persona Requerida: L. M. M. de T. 

FFFFeeeettttssss    
1.1.1.1. El 20/01/2016, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de

tinença d’animals, contra el senyor L. M. M. de T. Segons consta en acta es tracta d’un 
gos de raça Staffordshire de nom Merkel. Aquesta raça és considerada per la normativa 
com a potencialment perillosa i el seus propietari o conductor ha de disposar de la llicència 
administrativa obligatòria.

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

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la
d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.
Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també
aquesta matèria en els aspectes següents:



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

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

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

SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.SECCIÓ 2ª.----NORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSNORMES ESPECÍFIQUES PELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSOSOSOS    

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

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

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

del RD 287/2002:

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

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

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

� Marcat caràcter i gran valor. 
� Pèl curt. 



� Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada de la creu entre 50 i 70 
centímetres i pes superior a 20 quilograms. 

� Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, i galtes musculoses i abombades. 
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 

� Coll ample, musculós i curt. 
� Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
� Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats anteriors molt 

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

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor L. M. M. de 
T. per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9999,,,,    11111111    iiii    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
els articles articles , 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 9, 11 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6   de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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



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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador al Sr L. M. M. de T. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat 
amb els articles 9999    ,,,,    11111111    iiii    11114444....1111,,,,    11114444....2222,,,,    11114444....3333,,,,    11114444....4444,,,,    11114444....6666      de l'ordenança municipal de la tinença 
d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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

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

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

2222....6666....22220000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777766665555000000000000000011115555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000015  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 02/01/2016 hora 14:30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra M. L. L.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça pl C. Montserrat el 02/01/2016 a les 14:30 s’observa un gos 
sense corretja. Aquesta persona manifesta als agents que seguira portant 



el seu gos deslligat. La persona anteriorment esmentada ja havia sigut avisada amb anterioritat, 
informan els gents que a traves de l’ordenança municipal d’aquest municipi els gossos que passegin 
per la via públlica han d’anar sempre lligats. L’interessat no  signa l’acta, S’informa verbalment. ” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta AXXPL de data 02/01/2016 i amb número FIP: 0048/16; GESPOL 0015/2016 
Persona Requerida: L. M. L. 

FFFFeeeettttssss    

02/01/2016, la Policia Local aixeca acta AXXPL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora L. M. L. 

1. Per portar el gos deslligat a la via o espai públic. La senyora L. M. L. ja havia sigut 
avisada amb anterioritat, informant els agents de les ordenances municipals.

2. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient hi consta que en data 
10/09/2014 la senyora L. M. L. va tramitar la inscripció al cens d’animals domèstics. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee    22229999    

29.1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies publiques han de fer-ho, en tot cas, 
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. 
29.2.Els gossos han d’anar proveïts de collar i corretja, amb la seva identificació, mitjançant la xapa 
censal actualitzada. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora L. M. 
L. per infracció de llll’’’’aaaarrrrttttiiiicccclllleeee    22229999 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de companyia de 
Calafell.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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



2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera
l’article  29  de conformitat amb l’informe de la tècnica.

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

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

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

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

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

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

1.- Aprovar incoar    expedient sancionador a la Sra M. L. L.  per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, de conformitat amb 
l’article 29    de l'ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell. 

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

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

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

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

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



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

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

2222....6666....22221111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711116666000000000000111199990000        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000190  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 28/01/2016 hora 12:05 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr A. La F. S.  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça pl Mediterrani s/n el 28/01/2016 a les 12:05 Nom del gos Rocko, 
raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar el 
gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civilper danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar un gos perillós lligat amb una corretja o cadena de 
més de 2 metres . Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.. L’interessat no desitja  signa 
l’acta, vindrà a buscar  copia. ” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 28/01/2016  
Persona Requerida: L. S. A.    

FFFFeeeettttssss    

1. El 28/01/2016, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra el senyor L. S. A. Segons consta en acta es tracta d’un gos Staffordshire. Aquesta 
raça és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i els seus propietaris o conductors 
han de disposar de la llicència administrativa obligatòria.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

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

cobertura mínima de 150.253€.
- Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic.
- Portar un gos perillós lligat amb una corretja o cadena de més de 2 metres. 



2. El senyor L. S. A. presenta com a documentació de l’animal: la cartilla sanitària i la inscripció al 
col·legi de veterinaris AIAC amb el microxip.
3. Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient hi consta que en data 29/01/2016 
el senyor L. S. A. va tramitar la inscripció al cens d’animals domèstics (RE 2016/3495). 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

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

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

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

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

del RD 287/2002:



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

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

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

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

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

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

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

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Rubén Sánchez 
Luque,  per infracció en el moment dels fets,  dels articles, 9, 11.2 i 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de Calafell. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2.6.22. 2.6.22. 2.6.22. 2.6.22. EXPEDIENT NUMERO 4303716000560 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000560 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000560 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303716000560 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJATD’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. El 09 de juny de 2016 per l’instructor de l’expedient emet que s'ha incoat al Sr. J. R. M. M. en 
compliment de la proposta de Resolució d'aquesta Regidoria de 25 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 25 d’abril de 2016 el plec de 
càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. J. R. M. M. en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d'una infracció LLEU en matèria de via pública, tipificada en l'article 64.1.b de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en “Individuo que se encontraba 
orinando en la vía pública en fachada en edificio de c/ Montserrat, 35. Orinar en vía pública, 
infracción OOMM de convivencia i uso de espacios públicos. Art. 48 OOMM … La persona 
interesada queda informado y firma acta.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec i la proposta de resolució esmentades van ser degudament notificat a l'inculpat, 
mitjançant publicació al BOE número 127 el  26 de maig de 2016, i que no va presentar, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, un escrit d' al·legacions i proposició de prova;

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

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

1. Pel que el Sr. J. R. M. M. és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    
LLEU tipificada a l'article 64.1.b de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics.

2. Que a la infracció esmentada li correspon una sanció de 375,00.-€, segons l'article 109 l'ordenança 
municipal de Convivència i us dels espais públics.

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

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

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

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



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

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

1.- IMPOSAR al Sr. J. R. M. M. una sanció de 375,00.-€com autor d’una infracció LLEU, consistent 
en realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, atès el que disposa l’article 64.1.b de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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

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

2222....6666....22223333....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711116666000000000000000000005555    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303716000005  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 24/12/2015 hora 13:40 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el Sr J. P. M. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta "a l’adreça pl Alcalde Romeu  el 24/12/2015 a les 13:40 Nom del gos Shark, 
raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar el 
gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civilper danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. L’interessat no signa l’acta, s’informa 
verbalment del contingut de l’acta no vol copia. ” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL Acta núm. 15816/15 de data 31/12/2015  
Persona Requerida: G. M. A. 

FFFFeeeettttssss    
1111.... El 31/12/2015, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, contra el senyor G. M. A. menor d’edat. Segons consta en acta es tracta 
d’un gos de raça Pit bull terrier de nom Morodo. Aquesta raça



és considerada per la normativa com a potencialment perillosa i el seus propietari o conductor 
ha de disposar de la llicència administrativa obligatòria. 

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

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

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

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

Article 14Article 14Article 14Article 14    
14.1. D’acord amb l’establert al Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i 



el Decret 170/ 20022002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, es 
consideren animals de l’espècie canina potencialment perillosos :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusió Conclusió Conclusió Conclusió 



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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Catalunya al Sr J. P. M. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents: 

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

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

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

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

2222....6666....22224444....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNÚÚÚÚMMMM    4444333300003333777711114444000000001111000099994444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    
SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm. 4303714001094  relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

En l’acta emesa el 05/06/2014 hora 23:30 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra J. F. R. podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta "a l’adreça Av Catalunya, 11  el 05/06/2014 a les 23:30  gos raça encreuament. No 
presenta ningún tipo de documentació. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. 
Posseir i /o portar el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir assegurança de 
responsabilitat civilper danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€.. Portar el gos deslligat 
a la via o en un espai públic.  Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. L’interessat no 
desitja signar l’acta. ” 

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

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt    

Informe de Medi Ambient sobre presumpta infracció en matèria d’ animals de companyia 
Òrgan que ho sol·licita: Via Pública -Sancions- 
Acta D20PL de data 05/06/2014 i amb número  FIP 8746/2014 
Persona Requerida: J. F. R.   

FFFFeeeettttssss    

1. 05/06/2014, la Policia Local aixeca acta D20 PL d’infracció d’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, contra la senyora J. F. R. i  segons consta en acta de manera literal per “...La persona 
requerida porta el gos sense lligar i sense morrió...”, “el gos estava en mig de la calçada de 
circulació...” Es tracta d’un gos de raça creuada de Pitbull.
Les infraccions tipificades a l’acta són:

- Posseir i portar el gos sense llicència municipal pertinent
- Posseir o portar el gos sense el certificat del cens municipal 



- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253€

- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic
2222.... Consultades les dades existents al Departament de Medi Ambient no consta cap animal inscrit a 
nom de J. F. R. ni tampoc cap sol·licitud d’alta al cens d’animals domèstics ni de tramitació de 
llicència per la tinença de gos perillós.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

2.2.2.2. L’Ordenança sobre la tinença d’animals al nostre municipi diu:
CAPÍTOL 3 - CENS MUNICIPAL

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

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

Article 11Article 11Article 11Article 11    
11.1. D’acord amb l’article 3 del Decret 328/1998, tots els animals de companyia hauran de poder 
ésser identificats, mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
11.2. La identificació s'ha de completar mitjançant una placa identificativa. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 14.2. L’obtenció o renovació de la Llicència d’animals potencialment perillosos requereix per part de 
l’interessat el compliment dels requisits contemplats a l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, i 
Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. 
14.3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 
llocs i espais d’ús públic en general, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. Hauran de ser conduïts i 
controlats amb cadena o corretja curta no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se 
més d’un d’aquests gossos per persona. 
14.4. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la persona 
que els condueixi i controli porti la llicència administrativa, així com certificació administrativa de la 
inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 
14.5. L’habitacle habitual d’aquest tipus d’animals ha de complir les condicions que s’estableixen en 
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, o en el seu defecte han d’estar lligats. 
14.6. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals, no inferior a 120.000 €. 

CCCCoooonnnncccclllluuuussssiiiióóóó    

Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador a la senyora J. F. R. 
per infracció dels articles 9, 11 i 14 de l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’animals de 
companyia de Calafell. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2.6.25. 2.6.25. 2.6.25. 2.6.25. EXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DEEXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DEEXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DEEXPEDIENT NUMERO 4303716000314 RELATIU A L’APROVACIO DE    LA RESOLUCIÓ LA RESOLUCIÓ LA RESOLUCIÓ LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303716000314 relatiu a l’aprovació de la Resolució 
d’expedient sancionador  

Fets: 

1. La proposta sancionadora formulada el 14 d’abril de 2016 per l’instructor de l'expedient núm.
4303716000314 que s'ha incoat a l’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL, en compliment de la proposta
de Resolució d'aquesta Regidoria el 25 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 a  l’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL, en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 37, 39,
46, 47 i 50  de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en
“Establiment: Club Brigitte. Lloc Publicitat: Mossèn Jaume Soler i altres llocs del municipi. Als llocs
indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada als fanals del carrers anomenats, segons ordenances
municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.”, perquè va protagonitzar els fets.

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

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 14 d’abril de 2016 va ser declarada ferma el 25 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, mitjançant publicació al BOE
número 127 el 26 de maig de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

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

1. L’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana
i ús dels espais públics.

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

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

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



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

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

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

1.- IMPOSAR a l’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL amb amb CIF B-60843729, una sanció de 300,00.-€. 
com autor d’una infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança 
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa Dos Mas Tres Cinco, SL 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 la present Junta de Govern Local a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. APROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTESAPROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTESAPROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTESAPROVAR LA BONIFICACIÓ QUOTES    FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR FAMÍLIES NOMBROSES DEL 33% I 10% DE LA LLAR 
D'INFANTS EL PETIT TRENET EN EL CURS 2015D'INFANTS EL PETIT TRENET EN EL CURS 2015D'INFANTS EL PETIT TRENET EN EL CURS 2015D'INFANTS EL PETIT TRENET EN EL CURS 2015----2016 AL PROVEÏDOR FUNDACIÓ PERE TARRÉS2016 AL PROVEÏDOR FUNDACIÓ PERE TARRÉS2016 AL PROVEÏDOR FUNDACIÓ PERE TARRÉS2016 AL PROVEÏDOR FUNDACIÓ PERE TARRÉS       

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

Expedient referent a la bonificació quotes famílies nombroses del 33% i 10% de la llar d’infants El 
Petit Trenet en el curs 2015-2016 al proveïdor Fundació Pere Tarrés 

FetsFetsFetsFets    

1.1.1.1. L’Ajuntament de Calafell té un contracte per la concessió de la gestió i funcionament de
l’explotació dels serveis d’escoles bressols.

2.2.2.2. El departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell, va considerar oportú, en el moment de
crear les ordenances fiscals en relació a les tarifes de la concessió del servei municipal d’escoles bressols
aplicar uns descomptes específics per ajudar a les famílies. Segons les ordenances van establir els
següents descomptes:

• 10% de descompte per a la inscripció de dos germans a la quota (la deducció s’aplica a tots
dos).

• 33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).33% per membres de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar).

3.3.3.3. La factura presentada per aquests descomptes del proveïdor Fundació Pere Tarrés és d’un total de
3.500€

4.4.4.4. L’Ajuntament abonarà la despesa a l’empresa un cop aquesta presenti factura.



5.5.5.5. El departament d’Ensenyament va sol·licitar proposta de despesa número   86/2016, a favor del
proveïdor Fundació Pere Tarrés, amb NIF R-5800395-E per les despeses de bonificació quotes famílies
nombroses Llar d’Infants El Petit Trenet durant el període de gener a juny de 2016, per un import de
3.500 euros.

6.6.6.6. El departament d’Intervenció emet informe favorable número 415/2016 comunicant la conformitat
a la proposta de despesa número 86/2016, els quals queda unit a l’expedient.

Justificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitatJustificació de la necessitat    

L’Ajuntament de Calafell té uns preus públics aprovats per les llars d’infants municipals. Per aquest 
motiu s’ha de realitzar la despesa de les bonificacions presentades per l’empresa en relació a les 
famílies nombroses i a l’escolarització de dos germans o més al mateix centre. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

2.2.2.2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya.

3.3.3.3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.

4.4.4.4. Reial Decret Legislatiu 3/211, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.

5.5.5.5. Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Calafell

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

Primer. Primer. Primer. Primer. Aprovar la proposta de despesa número  86/2016, a favor del proveïdor Fundació Pere Tarrés, 
amb NIF R-5800395-E per les despeses de bonificació quotes famílies nombroses Llar d’Infants  El Petit 
Trenet durant el període de gener a juny de 2016, per un import de 3.500 euros.  

Segon. Segon. Segon. Segon. Donar compte d’aquesta resolució a la part interessada i als departaments d’intervenció i 
tresoreria. 

2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

2.8.1. 2.8.1. 2.8.1. 2.8.1. APROVAR AMPLIACIÓ DE PREUS PÚBLICS I DESCOMPTES DELS ESPAIS DE LLOGUER DE APROVAR AMPLIACIÓ DE PREUS PÚBLICS I DESCOMPTES DELS ESPAIS DE LLOGUER DE APROVAR AMPLIACIÓ DE PREUS PÚBLICS I DESCOMPTES DELS ESPAIS DE LLOGUER DE APROVAR AMPLIACIÓ DE PREUS PÚBLICS I DESCOMPTES DELS ESPAIS DE LLOGUER DE 
VILARENCZENITVILARENCZENITVILARENCZENITVILARENCZENIT    

Fets:Fets:Fets:Fets:    



1. L’Ajuntament de Calafell, va aprovar per Junta de Govern Local el 27 d’abril de 2015 els preus
públics i descomptes dels espais i materials que es poden llogar a la masia VilarencZenit,
publicats en el BOPT de 13/05/2015, s’acompanya còpia.

2. Des del 4 de gener de 2016, la regidoria de treball ja està oferint els serveis de domiciliació
empresarial, lloguer de despatxos, lloguer espais coworking, lloguer sala de reunions, lloguer
aula de formació, lloguer portàtils i projector a la Masia VilarencZenit, Passeig de la Unió s/n
de Calafell, destinat a persones emprenedores i empresàries, amb l’objectiu de facilitar l’inici
de l’activitat empresarial.

3. En  data 1 de febrer de 2016 es va signar el primer contracte de lloguer d’un despatx  i es va
instal·lar la primera empresa a la Masia VilarencZenit.

4. Des del mes de febrer fins l’actualitat hem anat veient les necessitats de les empreses que ens
estan sol·licitant els espais així com l’organització i la prestació del servei que es realitza amb
els diferents tècnics i tècniques de la regidoria de treball.

5. És necessari aprovar i ampliar nous preus públics de despatxos i especificar els serveis que es
presten. També es proposa per tal de poder fomentar i dinamitzar aquest espai, un descompte
per aquelles empreses que utilitzin de manera puntual un despatx esporàdic, així com
promoure i crear un pack d’hores a preu més econòmic per incentivar l’utilització de l’espai de
Coworking.

6. Es proposa l’ampliació de nous preus públics d’espais que no es van aprovar en el seu dia,
sense modificar els preus anteriorment aprovats, sinó ampliant nous espais de despatxos de
lloguer, especificant l’horari de lloguer a mitja jornada, descompte a l’utilització de despatx
esporàdic i pack hores coworking, necessaris per dinamitzar l’espai, els quals quedarien de la
següent manera:

ESPAI I/O SERVEI    PERÍODE    PREU    

Domiciliació Mensual 25€/mes + IVA 

Despatx Planta baixa 7,80 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 140€/mes + IVA 

Despatx Planta baixa 7,80 m2 MITJA JORNADA 
Mati: de 7 a 14.30 i tarda de 14.30 a 22 hores 

Mensual 80€/mes +IVA 

Despatx Planta baixa 6,70 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 136€/mes + IVA 

Despatx Planta baixa 6,70 m2 MITJA JORNADA 
Mati: de 7 a 14.30 i tarda de 14.30 a 22 hores 

Mensual 83€/mes +IVA 

Despatx Planta baixa Doble 14,09 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 185€/ mes +IVA 

Despatx Planta baixa Doble 14,09 m2 MITJA JORNADA 
Mati: de 7 a 14.30 i tarda de 14.30 a 22 hores 

Mensual 100€/mes +IVA 

Despatx Planta 1 9,65 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 150€/mes +IVA 

Despatx Planta 1 9,65 m2 ACCÉS MITJA JORNADA 
Mati: de 7 a 14.30 i tarda de 14.30 a 22 hores 

Mensual 85€/mes +IVA 

Despatx Planta 1 11,14 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 160€/mes +IVA 



Despatx Planta 1 11,14 m2 ACCÉS MITJA JORNADA 
Mati: de 7 a 14.30 i tarda de 14.30 a 22 hores 

Mensual 90€/mes +IVA 

Despatx esporàdic  PER HORA 
HORA 

7€ + IVA 

Despatx esporàdic  MIGDIA MIGDIA 30€ + IVA 

Despatx esporàdic  DIA DIA 60€ +IVA 

Sala de reunions 16,38 m2 PER HORA HORA 12€/h + IVA 

Sala de formació 64,19 m2 MITJA JORNADA (4 hores) MIGDIA 50€ + IVA 

Sala Coworking ACCÉS 24 HORES per lloc treball 70€/mes + IVA 

Sala Coworking MITJA JORNADA 
Mati: de 7 a 14.30 i tarda de 14.30 a 22 hores 

45€ + IVA 

Sala Coworking DIA 8€ + IVA 

Pack 5 dies coworking 25€+ IVA 

Portàtil HORA 5€/h + IVA 

Portàtil DIA 15€ + IVA 

Portàtil HORA 10€/h + IVA 

Projector 40€ + IVA 

A continuació es detalla els diferents serveis que inclou el preu públic dels diferents espais i serveis: 
El Servei de domiciliació inclou: 
- Utilitzar adreça fiscal/comercial Masia VilarencZenit

- Recepció de visites, correspondència i paqueteria

- 2 hores al mes de sala de reunions gratuïta (prèvia reserva)

El Despatx individual (en règim fix), inclou: 
- Utilitzar adreça fiscal/comercial Masia VilarencZenit

- Recepció de visites, correspondència i paqueteria

- 4 hores al mes gratuïtes de sala de reunions (prèvia reserva)

- Accés Office amb cafetera, microones i nevera

- Connexió a Internet wifi i per cable

- Fotocopiadora, impressora i escàner

- Presència al directori d’empreses dinàmic de Masia VilarencZenit

- Centraleta, possibilitat de derivar el telèfon a la centraleta per recepció de trucades

- Telèfon de sobretaula (cost del consum de les trucades serà a part)

- Calefacció i aire condicionat

- Neteja

L’espai Coworking ( en règim fi x), inclou: 
- Utilitzar adreça fiscal/comercial Masia VilarencZenit

- Recepció de visites, correspondència i paqueteria



- Una taula i una cadira per projecte

- 3 hores al mes de sala de reunions gratuïta (prèvia reserva)

- Guixeta

- Espai de descans i Networking

- Centraleta, possibilitat de derivar el telèfon a la centraleta per recepció de trucades

- Telèfon de sobretaula (cost del consum de les trucades serà a part)

L’Ajuntament de Calafell vol promoure i facilitar la creació de noves empreses al municipi a través de 
tots aquests serveis detallats anteriorment, a preus més reduïts que els que ofereix el mercat i 
conscients i coneixedors de les dificultats que es troben les empreses durant els primers anys de vida, 
s’ofereixen uns descomptes addicionals durant els primers anys d’allotjament per totes aquelles 
empreses en règim de lloguer fix (màxim tres anys) accés 24 hores o mitja jornada, s’aplicarà un 
descompte el primer any del 30% i el segon any del 15%. 
S’aplicarà també un descompte del 30% sobre els preus públics aprovats a les empreses allotjades o 
Coworkers que vulguin llogar el despatx esporàdic, sala de reunions, sala de formació, portàtil i /o 
projector. 
En el règim de despatx esporàdic s’aplicarà un descompte als empresaris i emprenedors en els lloguers 
realitzats dins el mateix any natural, de la següent manera: 
En la segona reserva un 15% 
I a partir de la tercera reserva i successives en aquesta modalitat s’aplicarà un 30%  durant un període 
màxim de dos anys a comptar des de la primera reservada efectuada. 

7. S’acompanya informe de la tècnica de treball Jezabel Ruiz de data 6 de juny de 2016, i còpia

dels antics preus BOP.

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

1. Aprovar l’ampliació de preus públics proposats, descomptes especificats i noves modalitats de
reserva d’espais

2.8.2. 2.8.2. 2.8.2. 2.8.2. RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 7 DE MARÇ , PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 7 DE MARÇ , PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 7 DE MARÇ , PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 7 DE MARÇ , PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 2014RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 2014RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 2014RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 2014       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 7 de març  de 2016, la Junta de Govern Local adoptà, entre altres, l’acord que
literalment es transcriu:

PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE FEBRER DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA 
MÍNIMA D’INCERCIÓ, CONVOCATÒRIA 2014.  

2. En data 8 de juny, s’ha rebut requeriment en relació a la justificació econòmica del Programa
Treball i Formació RMI amb número d’expedient 2014/PRMI/SPO/0015.



3. En aquest requeriment el Servei d’Ocupació de Catalunya informa que cal esmenar el
document de Relació de despeses TIF Experiència laboral amb codi G146NPTIF-004, ja que la
columna “Import salari base” ha de ser l’import teòric d’un mes complet encara que tingui
dies de baixa.

4. Una vegada efectuades les esmenes es constata que l’import total justificat corresponent a les
accions d’experiència laboral és de 68.890,27 € i no de 65.642,16 €. Com a resultat d’aquesta
correcció l’import a renunciar és de 3.822,87 euros i no de 7.070,98 euros com s’havia
acordat en la Junta de Govern de data 7 de març de 2016.

Accions Import atorgat Import justificat Import renuncia 
Accions 
experiència 
laboral 

72.131,58 68.890,2768.890,2768.890,2768.890,27    3.241,313.241,313.241,313.241,31    

Acció 
formativa 

810,00 228,44 581,56 

69.118,7169.118,7169.118,7169.118,71    3.822,873.822,873.822,873.822,87    

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

1. Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció

2. En el punt 19.4 Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar-ne l justificació econòmica
davant de Servei d’Ocupació de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar des de la
finalització de la darrera acció.

3. En el punt 23.2 s’especifica que en el cas de que la quantitat corresponent al total de despeses
justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l’entitat beneficiària podrà renunciar de
forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A
aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

4. La tècnica de treball Anna Juncosa Ferrer, emet informe amb data 15 de juny de 2016 el qual
queda unit a l’expedient.

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

1. Rectificar d’acord de Junta de Govern de data 7 de març de rectificació de l’acord de
Junta de govern local de data 18 de febrer del Programa de Treball i Formació adreçat a
persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, convocatòria 2014 amb
expedient 2014/PRMI/SPO/0015 sent l’import a renunciar 3.822,87€.3.822,87€.3.822,87€.3.822,87€.

2. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departament d’intervenció i
tresoreria d’aquest Ajuntament.



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

4.1. TURISME I4.1. TURISME I4.1. TURISME I4.1. TURISME I    VIA PÚBLICA VIA PÚBLICA VIA PÚBLICA VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENT       

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

PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE L’AJUNTAMENTPROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE L’AJUNTAMENTPROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE L’AJUNTAMENTPROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT    

Fets  Fets  Fets  Fets      
1. Els propietaris dels vehicles que es relacionen a continuació, ha fet renuncia dels mateixos a favor
de l’Ajuntament, amb la finalitat de que aquestos es tractin com a residus sòlids urbans i que es realitzi
el tràmit administratiu per donar-los de baixa definitiva al registre de la Direcció General de Trànsit.

MATRICULAMATRICULAMATRICULAMATRICULA    BASTIDORBASTIDORBASTIDORBASTIDOR    MARCAMARCAMARCAMARCA    MODELMODELMODELMODEL    TITULARTITULARTITULARTITULAR    DNIDNIDNIDNI    

C-xxx-BRV 008212 YAMAHA CS 50 E. G. J.

xxxxFKL 232943 DERBI BOULEVARD M. N. G. 

C-xxx-BKK 202856 HONDA SH50 A. R. M.

B-xxxx-KX 001449 RENAULT R5 B. A. S.

B-xxxx-PW 379373 RENAULT TWINGO J. R. A.  

C-xxxx-BNF 001148 AIXAM 500 L. B. B.  

B-xxxx-VX 093621 OPEL ASTRA G. M. V.  

B-xxxx-KS 008106 OPEL VECTRA J.S C. R.  

J-xxxxx-S 117356 SUZUKI GS500 E. A. M.  

B-xxxx-TC 283444 RENAULT LAGUNA N. EL A.  

xxxxx ------------- MOBYLETTE AV70 M. T. M. H.  

2. Vist  el informe emès per l’assessor Jurídic de Via Pública, que resta adjunt a l’expedient.

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

1. Que segons informe emès, corresponent a l’expedient 2016/02, s'ha complert la normativa de
Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària respecte dels vehicles que consten en la
relació descrita en l'apartat anterior.

2. Que segons el que disposa l'article 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles
a motor i Seguretat Viària (R.D. 339/90), modificat per la Llei  11/99, així com l'article 2 del Decret



 

 

217/99 de 27 de juliol, sobre vehicles fura d'us i vehicles abandonats, i l'article 3 de la Llei 10/98 de 21 
d'abril de residus  i el contingut del Capítol IV de la Llei 6/93 de 15 de juliol. 
 
3. . . . 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. 
 
4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15 , es deleguen en el regidor senyor 
Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la matèria 
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació. 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda: 
 
1. Aprovar el lliurament de sis ciclomotor/motocicletes  i cinc  vehicles a Catv Euro Vendrell, SL., amb 
NIF B55654750, al què se li farà entrega dels residus per al seu desballestament, descontaminació i 
posterior baixa al registre oficial de la D.G.T.   
 
2. Abonar al compte corrent ES16-2013-3037-01-0210202940 a nom de l’Ajuntament de Calafell, 
l’import total de 900,00 €. 
 
3. El gestor autoritzat lliurarà al departament de Via Pública "acta d'eliminació de residus sòlids 
urbans", conforme s'ha realitzat l'eliminació de conformitat amb la legislació vigent. 
 
4. Donar compte d'aquest acord a l'Empresa autoritzada gestora de residus sòlids i al departament de 
Intervenció/Tresoreria. 
 
 
4.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 
    
4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ACORD DE DATA 13 DE JUNY PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ACORD DE DATA 13 DE JUNY PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ACORD DE DATA 13 DE JUNY PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ACORD DE DATA 13 DE JUNY 
D'APROVACIÓ DE LA PD 1180 i 11D'APROVACIÓ DE LA PD 1180 i 11D'APROVACIÓ DE LA PD 1180 i 11D'APROVACIÓ DE LA PD 1180 i 1199 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 99 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 99 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 99 PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
REPARACIÓ DE DESFIBRIL•LADORS JUNY 2016REPARACIÓ DE DESFIBRIL•LADORS JUNY 2016REPARACIÓ DE DESFIBRIL•LADORS JUNY 2016REPARACIÓ DE DESFIBRIL•LADORS JUNY 2016----MAIG 2017.MAIG 2017.MAIG 2017.MAIG 2017.       
    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. El 13 de juny la Junta de Govern Local, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació de les pd’s 1180 i 
1199 per la contractació del servei de manteniment i reparació de desfibril·ladors Juny 2016-Maig 2017. 
 
2. En l’esmentat  acord existeix l’error material següent: 
 

- El punt 4 de la resolució hi diu: 
 

“Al tractar-se d’un contracte menor, no pot ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus” 
  
I  hauria de dir: 

 
- 4. “Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 

2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprobar excedir 
el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.  

 



 

 

3. Amb la rectificació d’error material que es proposa,  el punt 4 de l’acord adoptat hauria  de passar a 
ser el 5, i el punt 5 el 6.  
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Es tracta d’un error material i què, a l'emparament de l'art. 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/99, de 13 de gener, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o 
a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques, existents en els seus actes. 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - MEDI AMBIENT i per unanimitat acorda: 
 
1. Modificar    l’error material de transcripció  perquè els punts 4, 5 i 6  de l’acord de  Junta de Govern 
del 13 de juny d’Aprovació de pd 1180 i 1199 per la contractació del servei de manteniment i 
reparació de desfibril·ladors Juny 2016-Maig 2017,  quedi redactat de la següent manera:   

 
4. “Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprobar excedir 
el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial.  

 
5. Al tractar-se d’un contracte menor, no pot ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus. 

 
6. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la 
data, fent constar que si es vol impugnar 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. 

 
2. La resta de l’acord no es modifica. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data, 
fent constar que si es vol impugnar 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. 
 
 
 
4.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 4.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 
    
4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ SERVEIS NÚM. 2, APROVACIÓ CERTIFICACIÓ SERVEIS NÚM. 2, APROVACIÓ CERTIFICACIÓ SERVEIS NÚM. 2, APROVACIÓ CERTIFICACIÓ SERVEIS NÚM. 2, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL 
MATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PESCADORSMATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PESCADORSMATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PESCADORSMATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PESCADORS       
 
FetsFetsFetsFets    
 
Vista la certificació núm. 2, i la corresponent factura relativa al Servei de Disseny, Subministrament i 
Instal·lació del Material per la Museïtzació de la Confraria de Pescadors, presentada per l'empresa 
adjudicatària GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL., per un import de 69.051,68 euros.  



 

 

 
Atès que la mateixa ha estat conformada per l'Arqueòleg Municipal Josep Pou Vallès, Director dels 
treballs.. 
 
Vist l'informe núm. 113/15-PD 145, emès pel Departament d'Intervenció que consta l'expedient de 
licitació dels treballs 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
Vist el decret 2666 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següent acord: 
 
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda: 
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la certificació núm. 2, i la corresponent factura relativa al Servei de Disseny, 
Subministrament i Instal·lació del Material per la Museïtzació de la Confraria de Pescadors, 
presentada per l'empresa adjudicatària GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL., per un import de 
69.051,68 euros.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció 

 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:20, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 




