Àgueda Subirana Àlvarez, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 17
d'octubre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
Fets
1. L’Ajuntament de Calafell disposa d’una Ordenança municipal de circulació, que va ser
publicada definitivament en el BOPT núm. 188, de 16 d’agost de 2005, la qual ha patit
dues modificacions: la primera publicada en el BOPT núm. 279, de 4 de desembre de
2014, i la segona, publicada en el BOPT de 4 de juliol de 2019.
2. El quadre dels imports aparellades a les infraccions de la nova ordenança de circulació
de vehicles de l’Ajuntament de Calafell, s’ha d’actualitzar segons les noves infraccions
que consten al text articulat.
3. El comunicat informatiu 1/2017 del Servei Català de Trànsit de 15 de maig de 2017
relatiu a la modificació del catàleg d'infraccions del SCT, en el articles que es
corresponen a l’Ordenança municipal de Circulació de Calafell, i al seu actual quadre
de sancions han canviat la graduació d’algunes infraccions.
4. El 19 de setembre de 2019, el tècnic de Mobilitat ha informat sobre la necessitat de
modificar l’Ordenança municipal de circulació de vehicles per actualitzar el quadre de
sancions respecte de les infraccions contingudes en aquesta Ordenança.
5. El 24 de setembre de 2019, la secretària accidental ha emès l’informe corresponent,
què consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) 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 (TRLMC), atribueixen als
ajuntaments la potestat reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de
les ordenances i reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària.
2. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
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3. En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
en disposar que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals poden aprovar
ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap cas poden oposar-se a
les lleis.
4. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre de membres, amb 12 vots a favor:
9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ UAM, 1 de la regidora
d’En Comú Podem i amb 2 abstencions dels regidors de C’s, adopta el següent acord:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació de
l’Ajuntament de Calafell.
Les modificacions proposades són les que consten annex a aquesta proposta.
2. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu s’ha de publicar al
tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de
publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text
íntegre.
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions,
l’acord d’aprovació definitiva s’ha de trametre a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva.
5. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Calafell, 18 d'octubre de 2019 .

