
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 

ANUNCI 
 
El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 1 d’agost de 
2016, en relació a l’Ordenança General de Convivència Ciutadana 
i ús dels espais públics de Calafell, va adoptar el següent 
acord: 
 
1.- Suspendre immediatament l’obligació d’adaptar l’obra del 
gual (mod. 1, 2 o 3) que deriva de l’Ordenança general de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell fins 
l’aprovació definitiva i entrada en vigor de la Disposició 
Transitòria a que fa referència al següent apartat Segon. 
 
2.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de 
l'Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics de Calafell, en el sentit d’introduir la següent: 
 
 “Disposició Transitòria 
 
 Els accessos a aparcaments autoritzats, es a dir, amb 
llicència de gual, anteriors a  l’aprovació definitiva d’aquesta 
disposició transitòria, hauran de construir i/o  adaptar l’obra 
del seu gual al tipus (model 1, 2 o 3) i a les prescripcions 
tècniques  que disposa aquesta ordenança en el termini de cinc 
(5) anys, comptats a l’endemà  de l’esmentada aprovació 
definitiva. 

 
 Els interessats que disposin de llicència de gual i 
sol·licitin, durant aquest període  de temps de cinc (5) 
anys, llicència municipal per construir i/o adaptar l’obra 
del  seu gual es podran acollir als beneficis que es 
regulen a les ordenances fiscals  d’aquest Ajuntament.” 
 

3.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als 
interessats / a les interessades pel termini mínim de 30 dies 
per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant 
publicació d'aquest acord al BOP i fixació d'Edicte al Tauler 
d'Anuncis d'aquest Ajuntament. 
 
4.- En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'Ordenança 
es considerarà aprovada definitivament de forma automàtica, 
havent de publicar el text íntegre de la mateixa al BOP i de 
donar-ne trasllat de l'acord i del text definitiu de l'Ordenança 
Municipal a la Delegació del Govern i a l'òrgan corresponent de 
la Comunitat Autònoma, per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
 
Calafell, 11 d’agost de 2016. 
 
 
 
José M. González Matheu 



Secretari accidental 


