
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2017/20

A Calafell, en data 8 de maig de 2017, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor JOSEP PARERA RIBELL , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits pel secretari de la corporació senyor Alexandre Pallarès Cervilla, amb l'objecte de 
celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO

NO ASSISTENTS:
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ 

ALTRES ASSISTENTS:
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE

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

1.- APROVACIO ACTES.

1.1. JGL2017/15 ordinari 10/04/2017
1.2. JGL2017/16 ordinari 18/04/2017
1.3. JGL2017/17 extraordinari amb urgència 20/04/2017

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - SECRETARIA

2.1.1. EXPEDIENT 3515/2017 - RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 27 DE MARÇ DE 2017.   

Fets

1. En data, 26 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE), 7.087,
el senyor G. G. G., va presentar reclamació patrimonial contra l’ajuntament de Calafell pels danys 
materials al veicle, marca Ford Focus, matrícula XXXX-CVG, presumptament provocats al circular 
per sobre de forat de registre de clavegueram sense reixa al seu lloc quan realitzava maniobra 
d’estacionament al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, a l’alçada del comerç Supermercat Condis, 
a Segur de Calafell, en data 2 de desembre de 2014.
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2. L’expedient es tramità seguint les determinacions de la Llei 30/1192 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracons públiques i del procediment adminsitratiu comú i el Reglament del 
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabiitat patrimonial, aprovat pel 
decret 429/1993 de 26 de març.

3. El dia 9 de novembre de 2016, amb RGS 9.385, es va traslladar l’expedient a la mercantil SOREA, 
SA.

4. Al seu escrit de data 21 de novembre de 2016, amb RGE 37.535, la mercantil SOREA, SA, 
manifesta que no es considera responsable de la reclamació efectuada pel senyor G. G. G., pequè 
considera que està desestimada per silencia negatiu, perquè existeix manca de legitimació activa i 
perquè no s’han acreditat els danys efectius reclamats.

5. En data 3 d’abril de 2017, es notifica a la mercantil SOREA, SA, l’acord de Junta de G overn Local, 
de data 27 de març de 2017, que acordà desestimar la petició de la part reclamant per manca de 
nexe causal, manca de prova suficient i manca de legitimació activa. En el mateix acord 
declara responsabe dels possibles danys a la mercantil SOREA, SA que com a concessionària del 
servei municiapl té l’obligació de  conservació imanteniment de la xarxa d’abastament 
d’aigua i clavegueram del municipi de Calafell.

6. En data 19 d’abril de 2017, amb RGE 12.579, la senyora M. C. G. G. en representació de la 
mercantil SOREA, SA, amb CIF A-08146367, presenta recurs de reposició contra l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 27 de març de 2017. 

Fonaments de dret

1. Pel que fa a la normativa aplicable al recurs de reposició, l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), estableix que contra els actes i acords de
les Entitats Locals que posin fi a la via administrativa, els interessats podran exercir les accions que
procedeixin davant la jurisdicció competent, podent no obstant això interposar amb caràcter previ i
potestatiu recurs de reposició. Afegeix l’apartat 2.a) del mateix article que posen fi a la via
administrativa, les resolucions del Ple, els Alcaldes i les Juntes de Govern, llevat dels casos
excepcionals en què una llei sectorial requereixi l’aprovació ulterior de l’Administració de l’Estat o
de la Comunitat Autònoma, o quan procedeixi recurs davant aquestes en els supòsits de l’article
27.4 LRBRL, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

_2.L’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJPAC) determina l’obligació de 
resoldre expressament els procediments administratius. 

3. La LRJPAC, en els seus articles 116 i 117 regula el recurs de reposició establint en el primer d’ells
que els actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat o ser impugnats
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

_
4. En termes semblants l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment

de les Administracions Públiques de Catalunya (LPC), estableix que contra els actes que posen fi a la
via administrativa les persones interessades poden interposar el recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que els ha dictat o impugnar-los directament davant l’ordre jurisdiccional
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contenciós administratiu en els termes que estableix la legislació bàsica.

5. A tenor de l'article 116 de la LRJPAC, els actes administratius que posen fi a la via administrativa
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat. I,
de conformitat amb el previst en l’article 115.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es permet delegar la facultat de resoldre els recursos de
reposició, ja que el que es disposa en l'article 13.2.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que
prohibeix delegar la resolució dels recursos en els òrgans que hagin dictat els actes objecto del
mateix, no es refereix als recursos de reposició sinó "a la resolució dels recursos ordinaris o d'alçada 
que s'interposen davant l'òrgan superior jeràrquic, perquè si aquest podia delegar la seva 
competència resolutòria en l'òrgan inferior que va dictar l'acte recorregut es desnaturalitzarien els 
recursos ordinaris o d'alçada", com manifesta el TS en Sentència de 2 de juny de 2003.

_
6. L’article 116.2 de la LRJPAC adverteix que en cas d’haver optat pel recurs de reposició no es podrà

interposar recurs contenciós –administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

_
7. L’article 117 de la LRJPAC determina que el termini per a la interposició del recurs de reposició serà

d’un mes, si l’acte fos exprés; si no ho fos, el termini serà de tres mesos i es comptarà, per al
sol·licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en què, d’acord amb la seva
normativa específica, es produeixi l’acte presumpte. Transcorreguts els terminis esmentats,
únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sense perjudici, en el seu cas, de la
procedència del recurs extraordinari de revisió. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del
recurs serà d’un mes, transcorregut el qual quedarà expedita la via contenciós administrativa.

8. El recurs de reposició podrà interposar-se, pels interessats contra les resolucions i contra els actes de
tràmit que decideixin directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims; i
podran fonamentar-se en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 62 i
63 de la LRJPAC.

_
9. L’escrit d’interposició del recurs ha de reunir els requisits exigits per l’article 110.1 de la LRJPAC.
_
10. En aplicació de l’article 112 de la LRJPAC haurà de donar-se audiència als interessats, en un termini

no inferior a deu dies ni superior a quinze, per tal que formulin les al·legacions i presentin els
documents i justificants que estimin procedents, només quan hagin de tenir-se en compte nous fets
o documents no recollits a l’expedient originari; a aquests efectes no es tindran en compte en la
resolució els fets, documents o al·legacions del recurrent, que haguessin pogut aportar-se en el
tràmit d’al·legacions, ni tindran el caràcter de documents nous el recurs, els informes, ni les
propostes per resoldre’l, i tampoc els documents que els interessats hagin aportat a l’expedient
abans de recaure la resolució impugnada. En el cas que haguessin altres interessats se’ls donarà, en
tot cas, trasllat del recurs per tal que en el termini esmentat, al·leguin quant estimin procedent.

11. L’article 111 de la LRJPAC determina els requisits per la suspensió de l’eficàcia de l’acte impugnat.

12 Contra l’acord que resolgui el recurs potestatiu de reposició no podrà interposar-se de nou el recurs 
esmentat (art. 117.3 de la LRJPAC). Si podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu amb seu a la capital de la província (o davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, segons l’acte que s’hagi recorregut), en el termini de dos mesos, 
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comptats a partir de la notificació, de conformitat amb allò establert als articles 8, 10 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Sense perjudici 
que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

Consideracions

1. La senyora M. C. G. G., en representació de la mercantil SOREA, SA, amb CIF
A-08146367, ha interposat el recurs de reposició contra l’acord de Junta de Govern Local de data 
27 de març de 2017, fora de temps pel que es considera extemporani.

2. L’ajuntament de Calafell va desestimar la petició del senyor G. G. G. amb els mateixos criteris que 
va manifestar la mercantil SOREA, SA en el seu escrit d’al·legacions al tràmit d’audiència presentat 
en data 21 de novembre de 2016.

3. Complint amb l’obligació de resoldre l’ajuntament de Calafell ha resolt l’expedient de manera 
extemporània, desestimant la reclamació patrimonial perquè existeix manca de legitimació activa, 
manca de nexe causal i manca de prova suficient.

4. En relació al contingut del recurs de reposició presentat per la mercantil SOREA, SA, és cert que la 
petició del senyor Gallardo s’hauria d’entendre desestimada per silenci negatiu que va esdevenir 
ferma en data 26 de febrer de 2016, al no haver estat recorreguda davant els jutjats contenciosos 
administratius.

5. En l’acord de Junta de Govern Local impugnat es declara la responsabilitat de la concessionària 
SOREA, SA, fet que pot deixar-la en una situació de indefensió i inseguretat jurídica ja que la 
desestimació presumpta per silenci no va ser objecte de recurs contencios administratiu. És a dir, la 
resolució impugnada és va dictar posteriorment i contrària als interessos de la mercantil SOREA, SA.

6. En quan a la desestimació de la reclamació patrimonial presentada pel senyor Gallardo i als 
possibles danys materials soferts, cal remetre’s a les conclusions efectuades en l’informe tècnic, 
emès pel responsable de Mobilitat en data 4 de febrer de 2016 i als documents i proves aportats 
per la part reclamant que motivaren la proposta de resolució de l’expedient.

7. La concessionària SOREA, SA, de la mateixa manera que aquesta Corporació, no pot convertir-se en 
una asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat 
desfavorable i danyosa dels administrats

8. Vist l’informe de l‘instructora dels expedients de responsabilitat patrimonial de data 27 d’abril de 
2017. 

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

1. ESTIMAR parcialment el recurs potestatiu de reposició presentat per la senyora M. C. G. G., 
en representació de la mercantil SOREA, SA, amb CIF A-08146367, contra l’acord de Junta de 
Govern Local de data 27 de març de 2017, que desestimava la reclamació
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patrimonial instada pel senyor G. G. G. contra l’ajuntament de Calafell i declarava la 
responsabilitat de SOREA, SA dels possibles danys causats a la reclamant, per: 

 Legitimació activa.
 Desestimació de la reclamació patrimonal per silenci negatiu pel transcurs del temps

transcorregut, esdevinguda ferma al no haver estat recorreguda davant els jutjats
contenciosos administratius.

 Manca de nexe causal en els fets reclamats.
 Manca de legitimació activa del reclamant.
 Manca de prova suficient de l’ocurrència dels fets reclamats.

2. REVOCAR i deixar sense efecte en tot allò que afecta a la mercantil SOREA, SA., l’acord de la Junta
de Govern Local de data 27 de març de 2017.

3. SUSPENDRE respecte el que afecti a la mercantil SOREA, SA,  l’eficàcia de l’acte impugnat.

4. NOTIFICAR aquesta resolució a la mercantil SOREA, SA, i atorgar els recursos que siguin
procedents.

2.1.2.  RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS PERSONALS 
(RP 82/15)   

Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts pel senyor D. M. P.,  
com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, concretament a la plaça 
Baixador, a l’alçada de les escales de l’estació de RENFE de Segur de Calafell, en data 13 de 
maig de 2015, vora les 14:30 hores. 

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 27 de maig de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 19.429, acompanyant fulls d’assistència mèdica i fotografies del lloc indicat.

3. Mitjançant Decret 2015/3355 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament en data 29 de setembre de 2015, amb RGS 10.711.

4. En data 10 de setembre de 2015 i en data 14 d’octubre de 2015 el responsable de Mobilitat de la 
Corporació emet informes sobre els fets denunciats.

5. Consta a l’expedient traslladat de l’expedient a la companyia asseguradora de la Corporació que 
acusa rebut en data 26 d’octubre de 2015.

6. En data 13 de febrer de 2017, amb RGS 1.301, es notifica el Decret 2017/328, comunicant el 
canvi d’instructor de l’expedient a la part interessada.

7. El dia 15 de febrer de 2017, amb RGS 1.416, es formalitza el tràmit d’audiència que es retornat 
pel servei de correus per la qual cosa es publica al BOE de data 17 de març de 2017 i al taulell 
d’anuncis de la Corporació des del dia 14 de març de 2017 fins al dia 4 d’abril del 2017. 
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Fonaments de dret 

1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres
disposicions aplicables.

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure 
objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la 
jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que 
desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de 
moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem 
per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la 
Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació 
Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 
26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en 
matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular 
sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, 
concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una 
relació de causa efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda 
per força major. A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert 
legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)). 

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

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

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001


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

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

Conclusions

1. Es constaten uns danys personals soferts pel senyor D. M. P.en data 13 de maig de 2015, 
abans de les 14:42 hores, segons documentació mèdica aportada.

2. El senyor D. M. P. aporta dos fotografies d’un forat a l’asfalt, que refereix és el lloc de la 
caiguda, però no acredita amb proves o testimonis la veracitat dels fes reclamats.

3. El senyor D. M. P. no justifica les seves lesions o dies impeditius per avaluar els danys reclamats.

4. No consta actuació policial ni avís als serveis de seguretat.

5. De l’informe tècnic es desprèn que:
• El lloc on es produeix les lesions és al costat d’un pas de vianants.
• No hi ha cap mena de servei documental als arxius dels serveis d’emergència del municipi de 

Calafell relacionat amb els fets.
• El solc al costat de la vorera que el reclamant descriu com a el forat on al ficar el peu li va fer 

caure, continua estant.

6. A la data i l’hora de la caiguda les circumstàncies del dia no eren contràries a la visibilitat ni a altres 
factors que puguin afectar a la mobilitat.

7. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de 
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden 
determinar i condicionar 
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8. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de petits desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre que
pugui existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació
quotidiana, els desperfectes són visibles a simple vista i és un risc salvable en normals
circumstàncies de mobilitat i atenció.

9. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal.

10 Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una 
asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable i 
danyosa dels administrats.

11. Vist l’informe de l’Instructor de l’expedient emès en data 3 de maig de 2017.

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell pel senyor D. M. P., com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, 
concretament a la plaça Baixador, a l’alçada de les escales de l’estació de RENFE de Segur de 
Calafell, en data 13 de maig de 2015, vora les 14:30 hores, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de quantificació de la reclamació patrimonial.
• Manca de prova suficient.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Notificar la resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre. 

4. Atorgar els recursos procedents.

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - INTERVENCIÓ

2.2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS NUMS. 346/17, 565/17, 674/17, 786/17, 1017/17, 1104/17, 
1217/17 I 1452/17, D'APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES.

El tinent d'alcalde, en base a les atribucions que li són conferides d'acord amb les Bases d'Execució del 
Pressupost del 2017 art. 29 apartat 3 ha dictat la resolució dels continguts literals següents:

" DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
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Aprovació relacions de factures núms. 17, 18, 19, 20, 21 i 6 de l’Ajuntament.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 94.398,68 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 17 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
5.263,50 €.

- Relació de factures núm. 18 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 70.218,07 €.
- Relació de factures núm. 19 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 2.226,95 €.
- Relació de factures núm. 20 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

9.745,38 €.
- Relació de factures núm. 21 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 5.944,78 €.
- Relació de factures núm. 6 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 1.000,00 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm.  0226_17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 17, 18, 19, 20, 21 i 6 de l’Ajuntament, per un import total
de 94.398,68 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de l’Ajuntament.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 621.022,63 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 25 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
8.810,45 €.

- Relació de factures núm. 26 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 405.245,75 €.
- Relació de factures núm. 27 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 142.208,51 €.
- Relació de factures núm. 28 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 428,22 €.
- Relació de factures núm. 29 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

10.033,22 €.
- Relació de factures núm. 30 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 37.894,80

€.
- Relació de factures núm. 31 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 16.401,68

€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 279_17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de l’Ajuntament, per un import
total de 621.022,63 €.
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2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 34, 35, 36 i 37 de l’Ajuntament, segons expedient núm. 
1648/17.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 300.555,47 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 34 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 294.038,22 €.
- Relació de factures núm. 35 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 3.355,42 €.
- Relació de factures núm. 36 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 2.517,63 €.
- Relació de factures núm. 37 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

644,20 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0316_17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:
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1. Aprovar les relacions de factures núms. 34, 35, 36 i 37 de l’Ajuntament, per un import total de
300.555,47 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 43, 44, 45 i 46 de l’Ajuntament, segons expedient núm. 
1885/17.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 114.202,90 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 43 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
2.144,00 €.

- Relació de factures núm. 44 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 75.512,00 €.
- Relació de factures núm. 45 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

12.548,28 €.
- Relació de factures núm. 46 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 23.998,62

€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm.  0383_17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.
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Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 43, 44, 45 i 46 de l’Ajuntament, per un import total de
114.202,90 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 69,70,71,72,73 i 58 de l’Ajuntament, segons expedient núm. 
2374/17.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 506.064,80 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 69 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
11.835,45 €.

- Relació de factures núm. 70 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 948,33 €
(s’inclou abonaments per import total de  -454,32 €).

- Relació de factures núm. 71 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 441.476,94 €.
- Relació de factures núm. 72 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

24.936,93 €.
- Relació de factures núm. 73 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 25.705,65

€ (s’inclou un abonament per import total de  -80,39 €).
- Relació de factures núm. 58 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 1.161,50 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0471/17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirà a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.
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2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 69,70,71,72,73 i 58 de l’Ajuntament, per un import total de
506.064,80 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89 de l’Ajuntament, segons expedient 
núm. 2608/17.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 197.759,33 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm.  83 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
1.903,44 €.

- Relació de factures núm. 84 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 46.275,70 €.
- Relació de factures núm. 85 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 74.180,77 €.
- Relació de factures núm. 86 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 163,02 €.
- Relació de factures núm. 87 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

5.753,30 €.
- Relació de factures núm. 88 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

1.096,74 €.
- Relació de factures núm. 89 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 68.386,36

€.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0494_17,  sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret
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1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms.  83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89 , per un import total de
197.759,33 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 102, 103, 104, 105, 106, 101, 107 i 108 de l’Ajuntament, 
segons expedient núm. 2825/17.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 584.795,73 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 102 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
779,86 €.

- Relació de factures núm. 103 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 379.098,98 €.
- Relació de factures núm. 104 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 20.875,39 €.
- Relació de factures núm. 105 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 341,41 €.
- Relació de factures núm. 106 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 192,01 €.
- Relació de factures núm. 101 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 4.600,00 €.
- Relació de factures núm. 107 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import

145.438,64 € (s’inclou un abonament per import total - 101,30 €).
- Relació de factures núm. 108 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 33.469,44

€.
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2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0519_17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost prorrogat de l’any 2016, en el seu apartat 1, diu
que les factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirâ a conformar la
factura i la registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de
factures. I per part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i
aprovació per l’òrgan competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 102, 103, 104, 105, 106, 101, 107 I 108, per un import
total de 584.795,73 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

“DECRET DEL REGIDOR DE SERVEIS ECONOMICS I URBANISTICS

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Aprovació relacions de factures núms. 140, 141, 142, 143, 144 i 116 de l’Ajuntament, segons 
expedient núm. 3171/17.

Fets

1. Les àrees gestores han registrat les factures que es presenten per a la seva aprovació per decret del
Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, per un import total de 776.160,83 €, segons el 
següent detall:

- Relació de factures núm. 140 de l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació, d’import
27.988,82 €.

- Relació de factures núm. 141 de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat, d’import 575.317,66 €.
- Relació de factures núm. 142 de l’Àrea de Turisme i Via Pública, d’import 37.626,73 €.
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- Relació de factures núm. 143 de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica, d’import
47.180,31.

- Relació de factures núm. 144 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 87.797,31
€.

- Relació de factures núm. 116 de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, d’import 250,00 €.

2. Les factures relacionades tenen la conformitat tècnica i del regidor responsable.

3. Vist l’informe d’Intervenció núm. 0587_17, sobre consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de les Bases d’execució del Pressupost de l’any 2017, en el seu apartat 1, diu que les
factures, una vegada registrades, el Servei Gestor de la despesa procedirà a conformar la factura i la
registrarà en el subsistema comptable per via de la seva incorporació en el Registre de factures. I per
part d’Intervenció es procedirà a la seva fiscalització, comptabilització definitiva i aprovació per l’òrgan
competent.

2. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2669/15 de data 22 de juny de
2015.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar les relacions de factures núms. 140, 141, 142, 143, 144 i 116, per un import total de
776.160,83 €.

2. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en aquest Decret d’acord amb la prelació
establerta en el Pla de disposició de fons de la Tresoreria municipal vigent.

3. Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.”

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

PRIMER.- Quedar-ne assabentats. 

2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

2.3.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ MODIFICACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS C/ ALCOVER EXP. 
3501/2017   

IDENTIFICACIÓ: MODIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR
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Número d’expedient: 3501/2017
Interessat: G. M. S.
Assumpte: Modificació durant l’execució d’un habitatge unifamiliar al c/ Alcover, de la 
urbanització Bonanova de Calafell.

Fets

1. El  25 de juliol de 2016 per acord de JGL es concedeix llicència d’obra major per a l’execució 
d’un habitatge unifamiliar i piscina al c/ Alcover de la urbanització La Bonanova de Calafell 
(expedient inicial 21/2016)

2. En data 9 de març de 2017, RGE 2017/7732, el Sr. G. M. S., presenta modificacions de 
la llicència d’obra major expedient inicial núm. 21/2016 per ampliació de superfície.

3. En data 18 d’abril de 2017, l’arquitecte municipal, T. G. G., emet informe favorable que 
consta a l’expedient i del que es desprèn: 

“
- Núm. referència cadastral: XXXXX
- Classificació del sòl: Sòl Urbà Consolidat.
- Qualificació del sòl: Ordenacions Unifamiliars. Zona XU. Habitatges unifamiliars aïllats, subzona 

X400 ciutat jardí de 400m2.
- Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell. 

Les modificacions introduïdes consisteixen en:
a) Construcció de porxo en planta baixa a la sortida a la zona de piscina adossat a la façana 

Oest.
b) Ampliació de l’amplada de les dues balconeres de la zona d’estar que comuniquen amb la 

nova zona de porxo, i també de les finestres equivalents a aquestes en planta primera.
c) Ampliació de l’amplada del bany 4 de planta primera de 1,70m a 1,90m, a costa del vestidor 

del dormitori 4, el qual redueix la seva amplada en la dimensió equivalent. 

Hi ha un augment de l’ocupació  de 13,68m2, computables a efectes normatius en relació a la 
normativa del POUM de Calafell, de l’edificació inicialment prevista al projecte de llicència.

Hi ha un augment de la superfície construïda de 6,84m2, computables a efectes normatius en 
relació a la normativa del POUM de Calafell, de l’edificació inicialment prevista al projecte de 
llicència.

Respecte de la liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
satisfeta quan es van iniciar de les obres emparades per la llicència inicial exp. 21/2016, s’haurà 
de generar una liquidació provisional complementaria corresponent a aquests 6,84m2 
d’ampliació de l’habitatge.

Condicionants
Es mantenen els mateixos que en la concessió de llicència inicial (EXP. 21/2016).

Fiances
Es mantenen les mateixes dipositades en la concessió de llicència inicial (EXP. 21/2016).”
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Fonaments de Dret

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

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

1.- Atorgar en la competència municipal, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, la 
modificació de la Llicència d'Obres descrita en els antecedents i sol·licitada per G. M. S. , en 
l'expedient inicial d'obra major núm. 21/2016 i expedient de modificació núm. 3501/2017 per a 
la construcció d’un habitatge al c/ Alcover de la urbanització Bonanova de Calafell.

2. Comunicar a l’interessat que:

2.1. Contra el punt 1r de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a la concessió de la  modificació de 
llicència urbanística, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent 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.

2.2. Contra el punt 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatiu a l’aprovació de les liquidacions de 
la taxa per la tramitació de l’expedient, que no posa fi a la via administrativa, procedeix 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.

3. Notificar aquesta Resolució als interessats.

2.3.2. PROPOSTA ACORD INICI CADUCITAT LLICÈNCIA URBANÍSTICA OBRA MENOR EXP. 99/2013 PER 
LA REFORMA DE COBERTA I FAÇANA C/ PRINCIPAL,

Fets 

En data 21 de febrer de 2017, mitjançant Decret 2014/864 es va concedir al Sr. O. S. O. una 
llicència urbanística d’obra menor (Exp. Adm. Núm.: 99/2013) per a la realització de les obres 
consistents en la reforma de coberta i façana a l’immoble situat al carrer Principal amb referència 
cadastral núm. xxxx. L’esmentada llicència que va ser notificada a la interessada en data 26 de febrer 
de 2014 .
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Com sigui que en la llicència concedida no va preveure’s cap termini per a iniciar i acabar les obres, 
regeix supletòriament el de l’art. 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme que és d’un any per a iniciar les obres i de tres anys per acabar-les.

L’inspector municipal del Departament d’Urbanisme de Calafell va emetre informe de data 8 de març 
de 2017, que consta incorporat a l’expedient, sobre l’estat d’execució de les esmentades obres fent 
constar que:

Les obres de coberta s’han finalitzat amb la llicència d’obra menor exp. 81/2014 concedida 
mitjançant decret núm. 2014/5274 per la reforma de coberta al c/ Principal.

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme disposa, en els mateixos termes que l'article 38.1 del Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, que un cop caducada 
la llicència urbanística, l’òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les 
actuacions amb audiència prèvia del titular.

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

1.- Iniciar expedient de caducitat de la llicència urbanística d’obres menors Exp. Adm. Núm. 99/2013 
atorgada per Decret núm. 2014/864 de data 21/04/2014 al Sr. O. S. O per les obres descrites als 
fets d’aquesta resolució per no haver iniciat les obres, havent transcorregut el termini per fer-ho.

2.-  Atorgar a la interessada un termini d’audiència de 10 dies, a compta r a partir de l’endemà de la 
notificació, per que faci, si escau, les al·legacions pertinents en relació a aquest expedient que 
s’instrueix per declarar la caducitat de l’esmentada llicència urbanística.

3.- Aquesta resolució ha de notificar-se a l’interessat i fer constar que es tracta d’un acte de tràmit 
contra el qual no poden interposar-se recursos.

2.3.3. PROPOSTA IMPOSICIÓ SEGONA MULTA COERCITIVA EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ NÚM. 
OE 3493/17 (ANTIC OE14/13) A L’AV. MOSSÈN JAUME SOLER C. CARLES BARRAL DE CALAFELL    

Fets

Mitjançant Decret núm. 762 de 26 de febrer de 2015 aquest Ajuntament va imposar 1ª multa 
coercitiva a Residencial Nueva Torredembarra, SL, i va ordenar-li la neteja del solar situat a l’av. Mossén 
Jaume Soler cantonada c. Carles Barral de Calafell en el termini d’un mes, comptat des de la data de 
la seva notificació.
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L’esmentat acord es va notificar a la propietat el dia 19 de març de 2016, tractant-se d’una resolució 
ferma en via administrativa.

En data 23 de juliol de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es va requerir de nou la neteja del 
solar, notificant-se al titular en data 4 d’agost de 2015.

El 21 d’agost de 2015  l’inspector d’obres va emetre l’informe, que consta a l’expedient, del qual es 
desprèn que no s’ha dut a terme la neteja del solar.

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 90.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), l’esmentat acord de Junta de Govern Local, de 23 de juliol 
de 2015, va advertir a la propietària que en cas d’incompliment es procediria, al seu a càrrec, a 
l’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament de Calafell o mitjançant la 
imposició de multes coercitives, reiterades en el temps, fins el compliment de l’ordenat a l’esmentat 
acord, per una quantia de 300 a 3.000.- euros.

Segons l’article 93.1 del RPLU, les odres d’execució són executives des de que es dicten. I, efectuada 
l’advertència prèvia esmentada anteriorment i transcorregut el termini d’execució voluntària, l’òrgan 
competent pot ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de proporcionalitat, pels mitjans 
d’execució subsidiària o multa coercitiva. L’òrgan competent pot canviar el mitjà d’execució forçosa 
quan les multes coercitives determinades prèviament no resultin efectives.

Segons l’article 93.1 del RPLU, les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 3.000 
euros, per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat.

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

1.- Imposar a RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL una segona multa coercitiva per la quantitat 
de 2.000,00.- euros, liquidació adjunta a aquesta resolució, per l’incompliment del Decret núm. 762 
de 26 de febrer de 2015 i de l’acord de Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2015.

Advertir que passat el termini de pagament voluntari de la segona multa coercitiva imposada, atorgat 
a la liquidació adjunta sense fer-se efectiu l’esmentat import, l’Ajuntament de Calafell iniciarà el procés 
de cobrament per via de constrenyiment.

2.- Atorgar a la propietat, RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL, un nou termini d’un mes, a 
comptar de l’endemà de la notificació del present acord, per tal que procedeixi al total i exacte 
compliment del que es va ordenar al Decret núm. 762 de 26 de febrer de 2015.

Advertir a les persones interessades que amb l’incompliment d’aquest nou termini l’Ajuntament de 
Calafell pot procedir a l’execució forçosa bé mitjançant la imposició de les multes coercitives que siguin 
necessàries fins el seu compliment o bé mitjançant la seva execució subsidiària, a càrrec de la persona 
interessada, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Decret 64/2014.

3.- Manifestar RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL que contra aquest acte, que exhaureix la 
via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de 
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conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la notificació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a 
comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució 
d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, 
a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’art. 125.1 de l’esmentada 
norma. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a 
comptar des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà 
interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 
presumpta del recurs de reposició interposat.

4.- Notificar a aquesta resolució a les persones interessades i als Departaments de Tresoreria i 
Intervenció.

2.3.4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL•LEGACIONS I ARXIU D’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE 
LEGALITAT AL C. SANT PERE a DE CALAFELL (RL 1720/17)   

Fets 

En data 6 de març de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va acordar, entre 
d’altres, iniciar expedient de restauració de la legalitat urbanística núm. 1720/17, contra la Sra. M. A. 
S., per la realització d’obres legalitzables sense la preceptiva llicència a l’immoble situat al c. Sant Pere,  
de Calafell consistents en la construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica amb coberta de planxa 
metàl·lica “sandwich” i tancaments verticals d’alumini i vidre, en la terrassa de l’habitatge a mides 
4,30 x 1,60 m (6,88 m2) i alçada aproximada de 2,50 m.

En data 12 d’abril de 2017 (RGE Núm. 12081), la Sra. M. A. S., va presentar escrit 
d’al·legacions manifestant que l’habitatge del c. Sant Pere de Calafell és propietat de la mercantil 
SUZAPA PROMOCIONES, SL des del 28 d’abril de 2016.

Fetes les comprovacions pertinents al Registre de la Propietat de Calafell a resultes de l’al·legació de la 
Sra. Artigas s’ha pogut comprovar que, efectivament, la finca en qüestió pertany a SUZAPA 
PROMOCIONES, SL.

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic de data 19 d’abril de 2017 en el que proposa estimar la 
al·legacions en relació a la propietat actual de la finca i desestimar-les en relació a la prescripció de 
l’acció de la restauració de la realitat física i de l’ordre jurídic vulnerat.

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 199 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
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L’article 110 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (RPLU) que regulen el procediment de protecció de la legalitat 
urbanística vulnerada.

Vistos els Antecedents i els Fonaments de dret exposats i en ús de les facultats conferides per la 
legislació urbanística i de règim local i pel Decret núm. 2666/2015 de 22 de juliol 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: 

1.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. M. A. S. i procedir a l’arxiu del present expedient 
de restauració de la legalitat urbanística núm. 1720/17, iniciat contra la Sra. M. A. S. per no ser la 
titular de l’immoble en la data en que va ser acordat l’inici del present expedient.

2.- Desestimar les al·legacions realitzades per la Sra. M. A. S. en relació en a la prescripció de l’acció 
de la restauració de la realitat física i de l’ordre jurídic vulnerat.

3.- Notificar la present resolució a la interessada.

4.-Advertir a l’interessat 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.

2.3.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 3301/2017 

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

EXPEDIENT: 3301/2017   
TITULAR: J. M. G. B.
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: HABITATGE I PISCINA 

Fets 

Vista la instància presentada per la Sra. M. R. C., actuant en representació del Sr. J. M. G. B., en la 
que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de la qual és de 3.400€ que va dipositar en 
concepte d'ocupació de via pública corresponent a la Llicència d'Obres Majors exp. núm. 53/2014, 
per a la construcció d’UN HABITATGE I PISCINA al  c/ RIBERA D'EBRE de la urbanització Calafell 
Residencial.

Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es desprèn 
que no s’han detectat incidents.

Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant. 

Fonaments de Dret
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1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
(TRLRHL).

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per J. M. G. B. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la 
qual és de 3.400€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 
53/2014 

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

2.3.6. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE AL C/ BRUC DE LA URBANITZACIÓ BELLAMAR DE CALAFELL    

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: 2525/2017   
Titular: X. C. P.
Emplaçament: CR BRUC.

1. Fets

1.1. En data 24/03/2017, el Sr. D. F. LL., actuant en representaicó del Sr. X. C. P. va sol·licitar la 
concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la 
REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR emplaçat al c/ Bruc de la urbanització Bellamar, 
de Calafell i referència cadastral núm. xxxx.

Amb la sol·licitud va acompanyar el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. David 
Fontanils Llach, amb la declaració responsable de l’arquitecte Sr. David Fontanils Llach.

1.2. En data 27 d'abril de 2017, l’arquitecte municipal va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

1. No es podrà, sota cap concepte, dividir l’habitatge que s’amplia en dos habitatges 
independents.

2. Prèviament a iniciar les obres s’ha de lliurar a l’Ajuntament el Projecte Executiu visat i un 
informe subscrit per la direcció facultativa sobre l’adequació de l’executiu al projecte autoritzat 
(art 34.4 del decret 64/2014, pel qual s’aprova el  Reglament de Protecció de la Legalitat 
Urbanística (RPLU).

3. Prèviament a iniciar les obres s’ha de lliurar també els assumeixos tècnics de direcció d’obra 
(arquitecte i aparellador) visats, així com el Programa de Control de Qualitat visat.
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4 En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces iguals a les existents.
5. En cas de reparació del gual d’accés rodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança 

municipal de guals.

Fiança
Les obres emparades per aquesta llicència estan subjectes a la constitució, mitjançant 
qualsevol dels sistemes contemplats per la llei,  de les següents fiances:

1. Fiança de 3.335,00€  per respondre dels possibles desperfectes que es puguin causar a la via 
pública.

2. Fiança de 207,90€ per garantir que els residus de la construcció seran gestionats d’acord amb 
la normativa vigent. 

1.3. En data 28 d'abril de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència. 

2. Fonaments de dret

2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del 
sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord 
amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al 
planejament. (La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme).

2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització 
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes 
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.

2.3. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per 
acabar-les. D’acord amb l’article 212 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, els 
terminis de començament i acabament de les obre de nova planta i obres parcials d’intervenció en 
edificis que requereixen projecte tècnic són d’un (1) any per a iniciar-les i tres (3) anys per a acabar-les. 

Un cop transcorregut el termini per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues, sense 
que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l’art. 212.3 del POUM de 
Calafell i l'art. 37.2 del Decret 64/2014 (RPLU), el qual afegeix que les llicències han de contenir 
l'advertiment de caducitat corresponent.

La persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una 
còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia 
del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no 
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
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ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència 
urbanística.

2.4. D’acord amb els articles 191 a 214 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell 
(DOGC Núm. 5990, de 24-10-2011).

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

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

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

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

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

15.- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU
Art. 1. Àmbit d'aplicació. 
1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, encara 
que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.

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

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

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.
1.- Període comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agost. 
Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor.
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.
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Art. 4. Condicions de manteniment de les obres.
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de 

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

16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)
17.- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Calafell).
18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents.
19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. 
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes 
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient.
20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient.
21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme).
22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània.
23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars.
24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu cas, 
de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda 
obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que 
s’hagin pogut causar a la vorera.
25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. 
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida 
de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.  
26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o 
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
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càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

2.7. D’acord amb l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques, 
patents, el titular de la llicència haurà d’abonar 60.- euros corresponents a la placa identificativa de la 
llicència d’obres.

2.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència 
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE, com organisme 
delegat, liquidarà al titular de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada 
finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin. 

2.9. D’acord amb l’article 19 de l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme, el titular de la llicència, a 
banda de la fiança esmentada a l’apartat 2.6, haurà dipositar a l’Ajuntament una fiança pels residus de 
les obres d’11 euros per tona de residus, previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. X. C. P. llicència urbanística 
d’obra major per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al c/ Bruc de la urbanització 
Bellamar de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.

2. La present llicència d’obres queda subjecte a les condicions particulars, de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal que consta incorporat a l’expedient i a les condicions generals transcrites a 
l’apartat 2.5 dels fonaments de drets d’aquesta resolució.

3. Advertir al titular de la llicència que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han 
d’acabar-se en el termini de tres (3) anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la 
llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es 
tracti. També cal advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la 
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 
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5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística,
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6. Aprovar la liquidació adjunta com ANNEX 1 a la present resolució, pels següents conceptes:

- Fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.9 dels fonaments de dret de la present
resolució.

7. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que li serà
emesa i notificada per BASE, com organisme delegat, sens perjudici de les comprovacions que siguin
necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions
complementàries que procedeixin.

8. Advertir al titular de la llicència que si per l’execució de les obres té la necessitat d’ocupar la via
pública amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets,
bastides, descàrrega de material amb camions, etc, haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o
autorització i liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa la vigent Ordenança Fiscal
núm. 2.2.8.

9. Notificar aquesta resolució a la/es part/s interessada/es

10. Comunicar a la/es interessada/es que:

10.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen 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.

10.2. Contra els punts 5è, 6è i 7è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix 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.

2.3.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 3634/2017 C/ HORTA

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

EXPEDIENT: 3634/2017   
TITULAR: D. G. D. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: PISCINA C/ HORTA

Fets
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Vista la instància presentada per D. G. D., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de la 
qual és de 1.435,63€ que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a 
la Llicència d'Obres Majors exp. núm. 4012/2016, per a la construcció de PISCINA al c/ Horta de 
Calafell.

Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es desprèn 
que no s’han detectat incidents.

Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant. 

Fonaments de Dret

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
(TRLRHL).

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per D. G. D. i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual és 
de 1.435,63€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 
4012/2016.

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

2.3.8. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL•LEGACIONS I ORDENACIÓ DE CESSIÓ DE L’OCUPACIÓ DE 
12 m2 DE LA ZONA VERDA 1C DE SEGUR DE CALAFELL   

Fets  

En data 6 de març de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va iniciar contra la 
Sra. N. B. P., propietària de l’immoble situat a l’av. Itàlia de Segur de Calafell, expedient per la 
recuperació d’ofici de 12 m2 usurpats i ocupats de la zona verda 1C situada a l’av. Itàlia.

En data 4 d’abril de 2017 (RGE 11165), per correu administratiu, el Sr. O. J. B., en nom i 
representació de la Sra. N. B. P., ha presentat escrit d’al·legacions. 

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic de data 26 d’abril de 2017.

Fonaments de dret
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Atès que l’article 147 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals i l’article 227.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya dels quals es desprèn que els ens locals 
poden recuperar per si mateixos, en qualsevol moment, la possessió dels seus béns de domini públic.

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

1.- Desestimar les al·legacions presentades per la interessada en relació a la sol·licitud de mantenir 
tancada la zona verda 1C situada a l’av. Itàlia de Segur de Calafell.  

2.- Disposar la recuperació d’ofici dels 12 m2 ocupats i usurpats de la zona verda 1C i ordenar a la Sra. 
N. B. P., que en el termini d’un (1) mes, des de la notificació d’aquest acord, cessi l’ocupació de 
l’esmentat immoble i el deixi lliure a disposició de l’Ajuntament de Calafell. 

3.- Advertir als interessats que en cas de que no donin compliment a l’ordre continguda al paràgraf 
precedent, es procedirà per part dels serveis municipals a la recuperació de la possessió de l’immoble, 
utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment procedents, sol·licitant, si és precís, l’auxili de la 
força pública.

4.- Notificar la present resolució als interessats. 

5.- 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.

2.3.9. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR CTRA. DE BARCELONA I EXP 3206/2017   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 3206/2017   
Interessat: ASOC GN GREEN 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 13 d'abril de 2017, el Sr. M. C. Ll., actuant en representació de l’ ASOC GN GREEN, va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en la REFORMA, 
ADEQUACIÓ I MILLORA DE LOCAL DESTINAT A CLUB SOCIAL PRIVAT DE FUMADORS DE CANNABIS, 
immoble situat a la Ctra. de Barcelona de Segur de Calafell.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001


1.2 En data 28 d'abril de 2017, l’arquitecte municipal ha emès l’informe favorable que consta a 
l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Número de referència cadastral: xxxx
- Classificació del sòl: Sòl urbà
- Qualificació del sòl: OD Ordenació aïllada densa: Subzona OD5s.
- Planejament: Pla General d’ordenació urbanística municipal de Calafell (POUM). 

 En el cas d’ocupar terreny d’ús municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, contenidors, puntals, bastides, descàrrega de material amb camions, etc., s’haurà de 
liquidar la taxa d’ocupació de via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de 
Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.

 Caldrà que el titular de la llicència dipositi una fiança de 231,61 euros d’acord amb 
l’Ordenança fiscal municipal, per garantir que els residus de la construcció i demolició generats 
en l’obra seran gestionats segons amb el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC).

1.3 En data 2 de maig de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del 
sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord 
amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al 
planejament. (La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme).

2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització 
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes 
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.

2.3. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per 
acabar-les. D’acord amb l’article 212 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, els 
terminis de començament i acabament per les obres menors són de sis (6) mesos per a iniciar-les i un 
(1) any per a acabar-les.

Un cop transcorregut el termini per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues, sense 
que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l’art. 212.3 del POUM de 
Calafell i l'art. 37.2 del Decret 64/2014 (RPLU), el qual afegeix que les llicències han de contenir 
l'advertiment de caducitat corresponent.
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La persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una 
còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia 
del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no 
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència 
urbanística.

2.4. D’acord amb els articles 191 a 214 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell 
(DOGC Núm. 5990, de 24-10-2011).

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

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

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

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

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

15.- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU
Art. 1. Àmbit d'aplicació. 
1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, encara 
que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el 
terme, i a més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C-

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

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

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres.
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de 

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

16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)
17.- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Calafell).
18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents.
19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. 
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes 
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient.
20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient.
21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme).
22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània.
23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars.
24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu cas, 
de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda 
obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que 
s’hagin pogut causar a la vorera.
25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. 
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida 
de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.  
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26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o 
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

2.7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència 
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE, com organisme 
delegat, liquidarà al titular de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada 
finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin.

2.8. D’acord amb l’article 19 de l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme, el titular de la llicència, a 
banda de la fiança esmentada a l’apartat 2.6, haurà dipositar a l’Ajuntament una fiança pels residus de 
les obres d’11 euros per tona de residus, previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a l’Associació GN GREEN llicència 
urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució a la Ctra. 
Barcelona de Segur de Calafell..

2. La present llicència d’obres queda subjecte a les condicions particulars, de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal que consta incorporat a l’expedient i a les condicions generals transcrites a 
l’apartat 2.5 dels fonaments de drets d’aquesta resolució.

3. Advertir al titular de la llicència que les obres han d’iniciar-se en el termini de sis (6) mesos i han 
d’acabar-se en el termini d’un (1) any. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la 
llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es 
tracti. També cal advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 
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5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística,
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6. Aprovar la liquidació pel següent concepte:

- Liquidació provisional de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), sense perjudici
de les comprovacions que procedeixi sobre el cost real i efectiu de l’obra, una vegada
realitzada, y de les liquidacions complementaries que resultin procedents.

- I, la fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució.

7. Advertir al titular de la llicència que si per l’execució de les obres té la necessitat d’ocupar la via
pública amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets,
bastides, descàrrega de material amb camions, etc, haurà de sol·licitar la preceptiva llicència o
autorització i liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa la vigent Ordenança Fiscal
núm. 2.2.8.

8. Notificar aquesta resolució a la/es part/s interessada/es.

9. Comunicar a la/es interessada/es que:

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen 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.

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix 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.

2.3.10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. 3312/2017 PER LA FINALITZACIÓ DE 
LES OBRES C/ DEVESA DE GIRONA

IDENTIFICACIÓ: DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

EXPEDIENT: 3312/2017   
TITULAR: J. F. C. 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA MAJOR: UN HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA

Fets
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Vista la instància presentada per J. F. C., en la que es sol·licita la devolució de la fiança l'import de la 
qual és de 7.500€ que va dipositar en concepte d'ocupació de via pública corresponent a la 
Llicència d'Obres Majors exp. núm. 9/13, per a la construcció d’UN HABITATGE i PISCINA al  C/ 
DEVESA DE GIRONA

Vist l'informe emès pel Servei d'Inspecció d'Obres, el qual consta a l’expedient i del que es desprèn 
que no s’han detectat incidents.

Atès que BASE ha emès informe referent als deutes pendents a nom del sol·licitant. 

Fonaments de Dret

1. Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
(TRLRHL).

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

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

1. Estimar la sol·licitud feta per J. F. C.  i procedir a la devolució de la fiança, l'import de la qual és 
de 7.500€ de l'ocupació de la via pública corresponent a la Llicència d'Obres núm. 9/13

2. Notificar la present resolució a l'interessat i al departament de Tresoreria Municipal. 

2.3.11. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. 3471/2017 C/ PINTOR MIR, 6 2A 
DE CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 3471/2017   
Interessat: M. A. D. R.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 24 d'abril de 2017, el Sr. R. B. G. V., actuant en representació de la Sra. M. A. D. R., va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en l’ENDERROC 
D'ENVÀ PER UNIR SALA AMB LA CUINA DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ PINTOR MIR DE CALAFELL.
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1.2 En data 2 de maig de 2017, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe favorable que consta a 
l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Número de referència cadastral: 0707507CF8600N0003LH
- Classificació del sòl: Sòl urbà
- Qualificació del sòl: Zona ED, Eixample dens
- Planejament: Pla General d’ordenació urbanística municipal de Calafell.

 En el cas d’ocupar terreny d’ús municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, contenidors, puntals, bastides, descàrrega de material amb camions, etc., s’haurà de 
liquidar la taxa d’ocupació de via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de 
Calafell, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.

 Caldrà que el titular de la llicència dipositi una fiança de 150 euros d’acord amb l’Ordenança 
fiscal municipal, per garantir que els residus de la construcció i demolició generats en l’obra 
seran gestionats segons amb el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC).

1.3 En data 2 de maig de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del 
sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord 
amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al 
planejament. (La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme).

2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització 
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes 
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.

2.3. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per 
acabar-les. D’acord amb l’article 212 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, els 
terminis de començament i acabament per les obres menors són de sis (6) mesos per a iniciar-les i un 
(1) any per a acabar-les.

Un cop transcorregut el termini per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues, sense 
que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l’art. 212.3 del POUM de 
Calafell i l'art. 37.2 del Decret 64/2014 (RPLU), el qual afegeix que les llicències han de contenir 
l'advertiment de caducitat corresponent.
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La persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una 
còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia 
del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no 
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència 
urbanística.

2.4. D’acord amb els articles 191 a 214 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell 
(DOGC Núm. 5990, de 24-10-2011).

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

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

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

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

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

15.- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU
Art. 1. Àmbit d'aplicació. 
1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, encara 
que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors.

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el 
terme, i a més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C-

31, a Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell (poble).
1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès entre 
el dia 1 i 10 de setembre:
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, 
ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes.
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals 
aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs 
propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.
No seran autoritzades les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. 
Únicament seran permeses les obres majors que es realitzin a l’interior dels edificis que 
per la manipulació de materials o per la utilització de maquinària no produeixin 
molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites en el paràgraf 
anterior). 
En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la producció de 
molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de les 
obres.
Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió.
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de 
dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius.
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Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.
1.- Període comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agost. 
Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor.
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres.
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de 

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

16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)
17.- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 
haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart de tràmits de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Calafell).
18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents.
19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva llicència. 
El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, en el sentit de 
facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb suspensió del efectes 
de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del corresponent expedient.
20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió de la 
llicència i el seu número d’expedient.
21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme).
22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània.
23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars.
24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu cas, 
de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment queda 
obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes que 
s’hagin pogut causar a la vorera.
25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia edificació. 
La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres respecte la sortida 
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de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina haurà d’enlairar-se 1,5 
metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 metres.  
26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló o 
altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de trasplantar a 
càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per l’Ajuntament. Les tasques de 
transplantament seran executades per l’empresa municipal concessionària del servei de 
manteniment d’espais verds.      

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

2.7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència 
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE, com organisme 
delegat, liquidarà al titular de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada 
finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin.

2.8. D’acord amb l’article 19 de l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme, el titular de la llicència, a 
banda de la fiança esmentada a l’apartat 2.6, haurà dipositar a l’Ajuntament una fiança pels residus de 
les obres d’11 euros per tona de residus, previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

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:

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.

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix 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.

2.3.12. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE LA FINCA SITUADA 
AL C. TERRAL CANTONADA C. MARINADA ( DE LA URB. MAS MEL DE CALAFELL   

Fets 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001


En data 19 d’abril de 2017, l’inspector municipal realitza inspecció a la finca del c. Terral 
cantonada c. Marinada  de la urb. Mas mel de Calafell, propietat de NIN FORNER EMPRESA 
RESTAURACIÓ, SL, i emet informe (annex 1) pel que proposa tramitar el pertinent expedient d’ordre 
d’execució contra la propietat pel mal estat de conservació del cartell publicitari situat a l’interior 
de la finca en qüestió, i el risc de caiguda sobre la mateixa finca o a la via pública. Així mateix es 
comprova que no hi ha llicència urbanística per la instal·lació del mateix cartell. 

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic (annex 2) del Departament d’Urbanisme de data 4 de maig de 
2017 que consta a l’expedient.

Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 9 del Real Decreto Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós 
de la llei del sòl, a llei del sòl, el dret de propietat dels terrenys, les instal·lacions, construccions i 
edificacions, compren amb caràcter general, qualsevol que sigui la situació en que es trobin, els deures 
de dedicar-los a usos que siguin compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística i conservar-los en 
les condicions legals per servir de suport a l’esmentat ús, i en tot cas, en les de seguretat, salubritat, 
accessibilitat universal i ornat legalment exigibles. 

De conformitat amb el que disposa l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones propietàries de tota classe de terrenys, 
construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació establerts per 
aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en 
aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d'habitabilitat dels 
habitatges.

Atès que per al compliment d’aquestes obligacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que 
els ajuntaments imposin, d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució 
de les obres i actuacions necessàries. 

Atès els articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, a on es regula el procediment per dictar ordres d’execució.

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

1.- Iniciar expedient d’ordre d’execució contra NIN FORNER EMPRESA RESTAURACIÓ, SL, propietari de 
la finca situada al c. Terral cantonada c. Marinada  de la urb. Mas mel de Calafell pel compliment 
dels deures de conservació i rehabilitació de les construccions, instal·lacions i altres béns immobles.

2.- Ordenar a la propietat l’adopció immediata de les mesures cautelars següents:

� Senyalització d’una zona de seguretat a la part del jardí privat i del vial públic, per evitar la 
presència de persones en aquesta àrea de protecció.

3.- Advertir que si es constata l’incompliment de les mesures cautelars ordenades en el paràgraf 
anterior l’Ajuntament de Calafell procedirà a l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes 
coercitives o l’execució subsidiària a càrrec de les persones interessades, d’acord amb els articles 100 i 
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següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

4.- Notificar la present resolució a la interessada, NIN FORNER EMPRESA RESTAURACIÓ, SL, i concedir-
li deu (10) dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per que, si ho considera, 
pugui examinar l’expedient administratiu en el nostre departament d’urbanisme, C. Sant Pere, 29-31 
de Calafell platja (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, telf. 977.69.90.09) i al·legui el que cregui 
convenient en defensa dels seus drets i interessos.

5.- 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.

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

2.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  

Fets

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla 93 de Tarragona, amb  RGE
núm. 6565 de data 20 d’abril de 2017, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou 
del senyor J. L. H., amb les següents dades:

Referència:  431721302367Y  P4303700AD1
Data de diligència: 17.02.2017
Deute:  139,45€

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència
Tributària Model 008 que s'adjunten en el present acord.

3. Vist que l'esmentat escrit indica que l’ ingrés s'efectuarà a Tresoreria Pública mitjançant Banc,
Caixa d'Estalvis i Cooperatives de crèdit, tot i que no es tingui compte oberta, amb els documents
que s’adjunten i es trameten al Departament de Tresoreria d'aquest Ajuntament.

4. Vist l’informe núm. 177 de data 271 d’abril de 2017 emès per la directora de Recursos Humans, ,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

2. 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.
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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. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili a 
la Rambla Nova, 93 de Tarragona, de data 17 de febrer de 2017, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor J. L. H. per un import de139,45€, i procedir al 
corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

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

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a l'entitat 
que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

2.4.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

Fets

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla 93 de Tarragona, amb  RGE
núm. 12646 de data 20 d’abril de 2017, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de 
sou del senyor F. G. R., amb les següents dades: 

Referència:  431621314700D P4303700AD1
Data de diligència: 10.12.2016
Deute:  6.014,41€

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència
Tributària Model 008 que s'adjunten en el present acord.

3. Vist l’informe núm. 178 de data 27 d’abril de 2017 emès per la directora de Recursos Humans, ,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.
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2. 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.

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. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili a 
la Rambla Nova, 93 de Tarragona de data 10 de desembre de 2016, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor F. G. R. per un import de 6.014,41€, i procedir al 
corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la propera nòmina.

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

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a l'entitat 
que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

2.4.3. PROPOSTA SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ ACORD DE JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 D’ABRIL DE 2017, REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA INTRODUCCIÓ 
DE LES VARIACIONS CORRESPONENTS A LA NÒMINA ORDINÀRIA DE MARÇ DE 2017.   

Fets

1. Per acord de Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2017, es va acordar aprovar la
introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de març de 2017, amb
les conseqüents modificacions, i la seva aplicació a la nòmina del mes d’abril de 2017.

2. Atès que s’ha detectat un error en el quadre que es detalla a l’esmenat acord, ja que on diu:

CONCEPTES PROV. MARÇ

VARIACIONS IT / 
altes fóra 
nòmina SUMA

DEFINITIU 
MARÇ

BRUT 708.740,80 708.740,80 708.740,80

IRPF -111.300,48 -111.300,48 -111.300,48

Quota SS obrera -43.638,39 -1,93 -43.640,32 -43.640,32
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Altres deduccions -10.111,48 1,93 -10.109,55 -10.109,55

NET 543.690,45 543.690,45 543.690,45

Quota SS empresa 201.682,96 863,82 202.546,78 202.546,78

ha de dir :

3. Vist l’informe núm. 175 de data 27 d’abril de 2017 emès per la directora de Recursos Humans,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, pel qual les Administracions públiques podran rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el
seus actes.

2. 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.

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. Rectificar l’ Acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2017, en el sentit que  on diu:

CONCEPTES PROV. MARÇ
VARIACIONS IT /

DEFINITIU 

CONCEPTES PROV. MARÇ

VARIACIONS IT / 
altes fóra 
nòmina SUMA

DEFINITIU 
MARÇ

BRUT 708.740,80 708.740,80 708.740,80

IRPF -111.300,48 -111.300,48 -111.300,48

Quota SS obrera -43.638,39 -1,93 -43.640,32 -43.640,32

Altres deduccions -10.111,48 1,93 -10.109,55 -10.109,55

NET 543.690,45 543.690,45 543.690,45

Quota SS empresa 201.682,96 910,16 202.593,12 202.593,12
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altes fóra 
nòmina SUMA

MARÇ

BRUT 708.740,80 708.740,80 708.740,80

IRPF -111.300,48 -111.300,48 -111.300,48

Quota SS obrera -43.638,39 -1,93 -43.640,32 -43.640,32

Altres deduccions -10.111,48 1,93 -10.109,55 -10.109,55

NET 543.690,45 543.690,45 543.690,45

Quota SS empresa 201.682,96 863,82 202.546,78 202.546,78

ha de dir :

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de  Recursos
Humans i d’Intervenció i Tresoreria.

2.4.4. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, DE DOS LLOCS DE 
TREBALL D’INFORMADOR/A TURÍSTIC/A, I PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.   

Relació de fets

1. El 18 d’abril de 2017, la Tècnica de Turisme d’aquesta Corporació, emet informe en el que
manifesta la necessitat de contractar dos informadors turístics per als mesos de juliol i agost per tal
de posar en funcionament les oficines de turisme ubicades al Port de Segur de Calafell i a la plaça
del Mil·lenari, i reforçar l’oficina de turisme de la Platja de Calafell.

2. Atès que, la causalitat per a la contractació dels esmentats llocs de treball és cobrir la temporalitat
d’estiu en un municipi turístic amb una gran afluència de visitants durant l’època estival, sent
imprescindible un bon servei i funcionament en aquest sector, per ser aquest un dels principals
actius per a la riquesa del municipi.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0167/2017/RH/CG, de data 19 d’abril de
2017, que queda unit a l’expedient.

4. Vist l’informe de la Intervenció municipal núm. 0609_17, de data 27 d’abril de 2017, sobre
l’existència de consignació pressupostària per atendre aquestes contractacions temporals.

CONCEPTES PROV. MARÇ

VARIACIONS IT / 
altes fóra 
nòmina SUMA

DEFINITIU 
MARÇ

BRUT 708.740,80 708.740,80 708.740,80

IRPF -111.300,48 -111.300,48 -111.300,48

Quota SS obrera -43.638,39 -1,93 -43.640,32 -43.640,32

Altres deduccions -10.111,48 1,93 -10.109,55 -10.109,55

NET 543.690,45 543.690,45 543.690,45

Quota SS empresa 201.682,96 910,16 202.593,12 202.593,12
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Fonaments de dret 

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

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

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

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

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

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

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

8. Articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i articles 21 i 22 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. Aprovar les bases que regiran la selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-
oposició lliure, d’informadors/es turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un
període de 2 mesos (juliol i agost), i crear una borsa de treball, i que consten com a Annex I
d’aquest informe.

2. Convocar un procés selectiu per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure,
d’informadors/es turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un període de 2
mesos (juliol i agost), i crear una borsa de treball.
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3. Donar la corresponent publicitat a aquesta convocatòria i bases, mitjançant la inserció d’anuncis
en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans
municipals (pàgina web de l’Ajuntament ).

4. Donar compte als departaments de Turisme, de Recursos Humans i d’intervenció i Tresoreria
Municipals, i informar al comitè d’empresa i a les Seccions Sindicals, per al seu coneixement i
efectes escaients.

ANNEX I. BASES

BASES DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CONTRACTACIÓ 
D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL TEMPORALS DURANT LA 
TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALL

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la 
contractació d’informadors/es turístics/ques per cobrir dos llocs de treball temporals, per un període de 
2 mesos (juliol i agost), i crear una borsa de treball. El lloc de treball està dotat amb les retribucions 
grup assimilat C2 de titulació, complement destí assimilat 13, i complement específic d'acord amb la 
relació de llocs de treball i la legislació vigent. 

Les funcions a desenvolupar són les pròpies d’informador/a a més de les que els/les puguin ser 
encomanades d’acord amb la  resta de funcions del Departament de Turisme.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.

b) En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar
documentalment la seva nacionalitat.

c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement
adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

d) Tenir complerts 16 anys d’edat.

e) Estar en possessió, en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre
part en les proves selectives, del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat
Escolar, Formació Professional de 1er grau, o equivalent.

Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

f) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents
al lloc de treball convocat.
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g) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar
separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

A les persones proposades per ocupar els llocs de treball convocats se’ls contractarà mitjançant un 
contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció, incorporant-se al lloc de treball en la 
data que oportunament s’indiqui, prèvia proposta raonada a l’Alcaldia o Regidor/a delegat/da, de 
l’òrgan qualificador un cop finalitzada la selecció.

4. DEDICACIÓ

La jornada de treball serà a jornada complerta de dilluns a diumenge, en torn partit, amb els descansos 
corresponents que no coincidiran en dissabte ni diumenge.    

5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General d’aquest 
Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva 
publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat).

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Calafell i 
s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta en aquestes bases i han d’estar signades 
per l’aspirant.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest supòsit 
s’haurà de comunicar de forma immediata a l’Ajuntament de Calafell, via fax o email 
(recursoshumans@calafell.org), adjuntant la còpia de la instància presentada i del justificant de 
pagament dels drets d’examen.

Les persones aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les 
condicions exigides en la base Segona.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
 Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat.
 Fotocòpia compulsada del DNI.
 Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
 Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
 Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de català de la Junta Permanent de Català o

d’altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s’escau.
 El justificant de pagament dels drets d’examen.

Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent 
resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
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És motiu d’exclusió la no presentació de la documentació següent:
 Instància degudament signada.
 Fotocòpia del DNI.
 El justificant de pagament dels drets d’examen, o certificat d’exempció d’abonament dels drets

d’examen, de data posterior a la publicació de la convocatòria.

La documentació acreditativa dels mèrits al·legats que no es presentin juntament amb la instància, o 
màxim, el darrer dia de presentació d’instàncies, si no es troben degudament compulsats, no es 
tindran en compte per a la valoració de mèrits en la fase de concurs.

La documentació degudament compulsada per ser valorada en la fase de concurs ha de ser presentada 
màxim el darrer dia de la presentació de sol·licituds. 

Els impresos així com la informació complementària que sigui precisa es podrà sol·licitar al Servei 
d’Atenció al Ciutadà, Plaça de Catalunya núm. 1, en horari d’atenció al públic. També es poden 
extreure els impresos i consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.calafell.cat).

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dóna el seu consentiment al 
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i 
per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Les persones aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del procés de 
selecció seran nomenats amb les 3 darreres xifres del DNI i la lletra de cada aspirant, així com el 
número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la sol·licitud per participar en aquest procés.

6. DRETS D’EXAMEN

L'import dels drets d’examen d’acord amb les ordenances fiscals és de 15,41 €.

No obstant això, l’article 5.1.1.2 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el pagament 
de les taxes:

- Els drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, per les persones que
estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.

Aquest extrem s’acreditarà mitjançant certificat emès per la corresponent oficina d’ocupació.

7. LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació, o òrgan 
delegat, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes de persones aspirants 
admeses i excloses. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les 
llistes completes certificades de persones aspirants admeses i excloses i s’ha de determinar el lloc, la 
data i l’hora de començament dels exercicis.

L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes o reclamacions 
possibles.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels 
interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de deu dies naturals, 
transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es 
considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar a 
publicar-la.

8. ÒRGAN QUALIFICADOR

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent:

President: Titular: Sra. Cristina Galindo Garza
Suplent: Sr. Antoni Albacete Gascón

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

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

Secretari, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Maria Vilanova Peña
Suplent:  Sra. Beatriz Colet Hiraldo 

L’òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes 
per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les 
sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei, l’òrgan qualificador es classifica en la categoria tercera.

9. PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu serà pel sistema de concurs oposició que constarà de dues fases diferenciades: en 
primer lloc la fase d’oposició i una segona de concurs.

La fase de concurs només serà aplicable a les persones aspirants que superin la fase d’oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de les primeres proves es publicarà al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, 
juntament amb el llistat d’admesos i exclosos.  

La data, l’hora i el lloc de realització de les següents proves seran determinats per l’òrgan qualificador i 
se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la seva pàgina web, 
www.calafell.cat, juntament amb els resultats de les proves anteriors. 

Amb la publicació en el tauler d’edictes de la Corporació es considerarà realitzada l’oportuna notificació 
als interessats, de conformitat amb el que disposa l’art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin 
en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos 
del procés selectiu.

Si l’òrgan qualificador té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, 
amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

10. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ

1r Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de català

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
catalana corresponents al nivell de suficiència de català (C1). 

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el 
termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

També queden exempts de realitzar la prova de català els següents:

1. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. Aquest
document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua
catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l’any 1992.
Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut d'Educació Secundària públic en la forma que
determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

2. Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció
de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos
de la mateixa oferta pública d'ocupació.

Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a queden exclosos/es del procés selectiu.

2n Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
castellana, i, si escau, en la realització d'una entrevista que permeti valorar-ne els coneixements orals. 

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat espanyola, i tots aquells 
que acreditin, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió dels coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o superior, amb l’acreditació de la següent documentació:

- Certificat conforme ha cursat la primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol nivell C2 o superior que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
dirigides a l’obtenció d’aquest.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
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L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualificació d’apte/a per superar la prova i 
passar a la següent.

3r Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cultural i de territori. Màxim: 10 punts

Consisteix en contestar, per escrit, en un període màxim de trenta minuts un qüestionari tipus test, 
bàsicament relacionat amb el coneixement del municipi i amb el temari de la convocatòria (ANNEX 
1) que serà proposat per l’òrgan qualificador. La valoració es realitzarà segons el següent barem:
0,50 punts per cada resposta correcta i -0,125 punts per cada resposta incorrecta, i 0 punts per
cada resposta en blanc.

Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

4t Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Cas pràctic. Màxim: 10 punts

De caràcter oral, consistirà en mantenir una breu conversa amb els membres de l’òrgan 
qualificador sent obligatori mantenir-la en idioma anglès, i en un altre idioma entre el francès i 
l’alemany, a escollir per l’aspirant. 

Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

11. FASE DE CONCURS

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i consistirà en la 
valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants fins al 
darrer dia de presentació de sol·licituds. Els mèrits informats en el curriculum vitae presentat per 
l’aspirant que no hagin estat documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de 
concurs. Puntuació màxima: 8 punts.

1. Experiència professional en l’àmbit privat, desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies
del lloc convocat, fins a un màxim d’1 punt, a raó de 0,10 punts per cada mes complert de treball.

2. Serveis efectius prestats a l’Administració Pública, fins a un màxim d’1,5 punts, segons el barem
següent:

 Serveis prestats a l’Administració Local desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies
del lloc de treball convocat (recepcionista, guia o similars): 0,20 punts per cada mes complert
de treball, fins a un màxim d’1 punt.

 Serveis prestats en altres Administracions Públiques, diferents de la Local, desenvolupant
tasques similars amb les funcions pròpies del lloc de treball convocat: 0,10 punts per cada mes
efectiu de treball, fins a un màxim de 0,50 punts.

3. Altres titulacions acadèmiques que no siguin exigides a la convocatòria i cursos de formació o
perfeccionament relacionats amb el lloc de treball convocat, fins a un màxim d’1 punt, segons el
barem següent:

 Altres titulacions acadèmiques, màsters o postgraus, relacionats amb el lloc convocat: 0,50
punts per a cadascuna.
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 Cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc convocat: es valoraran d’acord
amb els paràmetres següents:

o D’una durada fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun.
o D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun.
o D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun.
o D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punt cadascun.

En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d’hores de durada es puntuarà amb el mínim de 
punts.

4. Entrevista personal. L’Entrevista personal, consistirà en mantenir un diàleg amb els/les aspirants,
per tal d’avaluar la idoneïtat dels/de les mateixos/es respecte de les funcions del lloc. Es valorarà
fins a un màxim de 4 punts. La no presentació de l’aspirant a l’entrevista determinarà la seva
exclusió del procés selectiu.

5. Altres mèrits a valorar. L’òrgan qualificador podrà valorar altres aspectes no tinguts en compte en
la fase de concurs, però que pot considerar d’interès per al desenvolupament del lloc de treball:
fins a un màxim de 0,50 punts

12. VALORACIÓ DEL CONCURS-OPOSICIÓ

L’òrgan qualificador valorarà cadascun dels exercicis obligatoris i eliminatoris per separat.

La puntuació final s'obtindrà de la manera següent:

a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis de la fase d'oposició.

b) A la puntuació així obtinguda s'hi afegirà la resultant de la fase de concurs, obtenint d'aquesta
manera, la puntuació final de cada opositor/a.

13. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS

Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l’àmbit privat o en una administració 
pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data d’alta a l’empresa, data de 
baixa o bé certificat que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional. És, per 
tant, necessari presentar un certificat de vida laboral actualitzat, juntament amb un full de salari, 
contracte, presa de possessió, o certificat d’empresa.

En el cas de treball autònom, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la llicència fiscal i 
certificació de cotització al règim d’autònom o certificació de període d’alta en l’impost d’activitats 
econòmiques i informe de vida laboral.

Per l’acreditació i valoració de la titulació acadèmica caldrà aportar còpia compulsada de la certificació 
expedida.

14. QUALIFICACIÓ DE LES PERSONES ASPIRNATS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

La qualificació final de cada persona aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase 
d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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L’òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler d’anuncis, sens perjudici 
de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat). No es 
podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al dels llocs convocats, més 
el de les vacants produïdes abans de la finalització del procés selectiu.

Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

Les persones proposades hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim que 
s’estableixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, les persones proposades no presenten la 
documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser contractats i quedaran anul·lades 
totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per 
falsedat.

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL:

Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents:

- En els casos de concurs-oposició, es desfà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la
major puntuació a la fase d’oposició.

- Si persisteix l’empat, es desfarà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la major
puntuació en l’exercici que l’òrgan qualificador consideri més important de tot el procés
selectiu.

- En cas de persistir l’empat en els casos de concurs-oposició, l’òrgan selectiu acordarà la
realització d’una prova extraordinària d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de la
plaça convocada i s’haurà d’anunciar als aspirants amb antelació suficient, com a mínim de 48
hores.

15. BORSA DE TREBALL

Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu formaran una borsa de treball, per rigorós 
ordre de puntuació, per poder cobrir possibles necessitats que sorgeixin.

En el cas de ser necessari es cridarà a cada aspirant seguint l’ordre de puntuació. Si la persona aspirant 
al ser cridada en temps i forma per la Corporació per una contractació mínima d’un mes renuncia, no 
se l’exclourà, però es mourà el seu lloc dins de la llista i passarà a l’última posició. No obstant, això no 
seria d’aplicació en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació 
immediata, com per exemple circumstàncies que posin en risc la salut.

Aquesta borsa de reposició restarà oberta fins a la convocatòria d’un nou procés selectiu. 

16. PERÍODE DE PROVA

Les contractacions estaran sotmeses a un període de prova de 15 dies hàbils a comptar des del dia de 
vigència del contracte, en el cas de contractacions de durada inferior a tres mesos, i de 2 mesos en cas 
de durada superior. Serà superat de forma automàtica si no existeix informe desfavorable per part de 
la persona responsable del Departament adscrit.
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Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar per rescindida la relació sense 
haver de lliurar cap tipus d’avís previ ni motivació, i únicament s’exigirà una notificació fefaent 
d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte. 

17. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI

La finalització del contracte serà quan finalitzi el termini establert pel qual va ser contractat/da, com 
també, es podrà produir quan es doni alguna de les causes previstes a la legislació vigent en matèria 
de personal.

En l’exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball per la qual es contracti, serà aplicable la 
normativa vigent sobre règim d’incompatibilitats en el sector públic.

18. INCIDÈNCIES

L’òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords 
que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

19. RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen 
directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés 
selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats 
podran interposar, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de 
l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés 
selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats 
podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

ANNEX I - TEMARI

Tema 1.Calafell. Dades geogràfiques i històriques.

Tema 2.Calafell. Municipi Turístic.

Tema 3. Calafell. Béns Culturals Catalogats PGOU. Béns d'Interés Cultural i Béns de Rellevància 
Local. Immobles, Monuments i Jaciments Arqueològics.
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Tema 4.Les instal·lacions educatives, culturals i esportives a Calafell.

Tema 6.La Ciutadella Ibèrica.

Tema 7.El Castell de Calafell Monument i entorn.

Tema 8.Guia de carrers de Calafell.

Tema 9.Calafell. Accessos i comunicacions. Sectors agrícola, industrial i comercial.

Tema 10. Calafell. Festes locals. Calendari i celebracions.

ANNEX II. MODEL D’INSTÀNCIA

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, 
PER A LA CONTRACTACIÓ D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL 

TEMPORALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU I CREAR UNA BORSA DE TREBALL

Dades personals

1r . cognom 2n. cognom Nom

NIF Data de naixement (dd/mm/aaaa)
/        /

Nacionalitat

Adreça

Codi Postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça electrònica

De conformitat amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO A L’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta 
sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi)

      No autoritzo               Al telèfon mòbil           A l’adreça electrònica

Dades de la convocatòria

Data de publicació al Tauler d’anuncis:

Lloc de treball: Informador/a  turístic/a 

Torn: Lliure Sistema de selecció: concurs - oposició
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Documentació que s’adjunta:

  Currículum vitae de la persona aspirant.
  Fotocòpia compulsada del DNI.
  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (segons la base 2 de les bases específiques).
 Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de 
concurs (segons la base 12 de les bases específiques).
  El justificant de pagament dels dret d’examen
  Acreditació del coneixement de català:            Si                         No

ATENCIÓ:

S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb aquesta 
sol·licitud.
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats, però no acreditats tal i com determinen les 
bases de la convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que 
reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria d’aquestes Bases, per la qual 
cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA al concurs oposició convocat a que fa referència aquesta 
sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment tot el que declaro.

Calafell, ___ de __________ de 20__

Signat: __________________________________

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del registre de documents i en la base de dades del departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Calafell per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona 
interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els 
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic habilitat al web www.calafell.org.

SI / NO autoritzo l’Ajuntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els processos 
selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de l’Ajuntament, 
organisme autònoms dependents i consorcis participats.

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE- PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL
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2.4.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA PER UNA TREBALLADORA 
CONTRACTADA, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC, PEL QUE FA A LA MANCA DE LIQUIDACIÓ 
DE LES VACANCES NO GAUDIDES DURANT EL TEMPS TREBALLAT   

fets

1. El 30 de gener de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar contractar mitjançant un contracte 
d’obra o servei determinat d’interès social, entre d’altres, a la senyora Ma J. G. R., dins del 
Programa “Treball i Formació 2016”, amb data d’efectes del 31 de gener de 2017 i fins el 30 de 
juliol de 2017, i amb aquest detall:

Categoria: Peó 
Grup de cotització: 09
CCAE: d
Durada: 6 mesos
Jornada: 100%

Tanmateix, s’establia un període de prova de 2 mesos.

2. El 6 de març de 2017, per acord de la Junta de Govern Local, es va donar per extingit el contracte 
de treball d’obra o servei determinat d’interès social subscrit amb la senyora Ma J. G. R., com a 
peó, a càrrec d’una subvenció del SOC dins del Programa “Treball i Formació 2016”, Línea B, amb 
efectes del dia 28 de febrer de 2017, per no haver superat el període de prova.

3. El 23 de març de 2017, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 9558, la senyora Ma J. G. R., sol·licita li siguin abonats dos dies de vacances que li 
corresponien pel període treballat.

4. A la vista d’aquesta reclamació es demana a la gestoria que porta els temes de personal el càlcul de 
l’import a abonar en concepte de vacances no gaudides, donant el següent resultat: 

DESGLOSSAMENT DE LA LIQUIDACIÒ

CONCEPTE SOU

Part proporcional vacances (2 dies) 102,88 €

Total brut 102,88 €

IRPF -2,06 €

Quota Obrera -6,57 €

Total net 94,25 €

Quota empresa 38,88 €

Cost total 141,77 €

5. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0179/2017/RH/CG, de data 28
d’abril de 2017, que queda unit a l’expedient

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

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

3. Article 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, d’aprovació del text refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

4. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en quant als efectes dels actes administratius.

5. 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.

6. 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.

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

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

1. Acceptar la reclamació presentada per l’empleada, senyora Ma J. G. R. i, en conseqüència, 
abonar la part proporcional de les vacances no gaudides i que ascendeix a un total de 94,25 € 
nets, d’acord amb la distribució que es detalla en la part expositiva.

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

2.4.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ EN UNA PLAÇA VACANT D’AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS AMB CARÀCTER VOLUNTARI, D’UN 
AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA.   

Fets

1. El 17 de març de 2017, el senyor J. A. S. A.  presenta instància al registre general d’entrada amb 
el núm. 8638, oferint-se treballar a l’Ajuntament  de Calafell amb caràcter de comissió de 
serveis, pel període màxim en aquest cas de dos anys si s’escau.

2. El 3 d’abril de 2017 el cap de la Policia local emet informe sobre la voluntat de poder atendre 
aquesta petició donades les necessitats policials, per un any prorrogable fins a un màxim de dos. 
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3. El 6 d’abril de 2017 aquesta Corporació sol·licita a l’Ajuntament de Tàrrega autorització per poder 
dur a terme l’esmentada comissió de serveis. 

4. El 18 d’abril de 2017, per acord de la Junta de Govern Local, l’Ajuntament de Tàrrega acordà 
concedir una comissió de serveis al senyor J. A. S. A. , funcionari de carrera de la categoria 
agent al servei de la Policia Local de Tàrrega, enquadrat en l’escala d’administració especial, 
sots-escala de serveis especials, classe policia local, per desenvolupar tasques del lloc de treball 
d’agent de la Policia Local a l’Ajuntament de Calafell, amb efectes econòmics i 
administratius del dia 15 de maig de 2017, i pel termini de dos anys, és a dir, fins el 14 de maig de 
2019.

5. A la plantilla municipal per a l’any 2017 hi figura, entre d’altres, una plaça vacant, inclosa a la 
relació de llocs de treball amb les següents característiques: 

Lloc de treball FU/LA/EV GRUP ESC. Subescala - Classe CD CE
Agent FU C2 AE Serveis Especials  Policia Local 16 9.577,83

6. Atès que la persona proposa per l’adscripció en comissió de serveis reuneix els requisits necessaris.

7. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 0636_17, de data 2 de maig de 2017, sobre
l’existència de crèdit per fer front a aquesta despesa.

8. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0183/2017/RH/CG, de data 28
d’abril de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments 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. Art. 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 els procediments reglamentaris que afecten les matèries de
règim local, entre d'altres, i que afegeix un nou paràgraf a l'article 189 del Decret 214/1990).

4. 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.

5. L’art. 187, 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.

6. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.
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7. 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.

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

9. 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.

10. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

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

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, al senyor Jose Antonio Solis Ayala, agent de la
Policia Local de l’Ajuntament de Tàrrega, com a agent de la Policia Local de Calafell, Escala
Administració Especial, Sotsescala Serveis Especials, Classe: Policia Local, Grup de titulació C2,
complement de destí 16, per un període d’un any prorrogable de forma expressa fins un màxim de
dos anys, amb efectes del dia 15 de maig de 2017.

2. Fixar, amb càrrec al pressupost vigent, la totalitat de les retribucions corresponents al seu lloc de
treball d’agent de la Policia Local, Grup C2, Complement destí 16, i demés complements segons
relació de llocs de treball, amb un complement específic anual de 9.577,83 € bruts.

3. Donar d'alta a la Seguretat social, amb efectes del dia 15 de maig de 2017.

4. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Tàrrega i, també, a la persona interessada, per a la
seva incorporació en comissió de serveis en aquest Ajuntament.

5. Donar compte d’aquest acord a l’Inspector en Cap de la  Policia Local, als departaments de
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de Recursos Humans i d’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.
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2.5. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - MEDI AMBIENT

2.5.1. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 3 D'ABRIL DE 2017, D' APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL DE VETERINARIS DE 
CATALUNYA.   

Fets

1. El 3 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de col·laboració amb el col·legi
Oficial de Veterinaris de Catalunya i el Consell de col·legis de veterinaris de Catalunya, i de la despesa
corresponent 208_17.

2. Per error material de transcripció es va tramitar la proposta de despesa per import de 1.210,00
euros IVA inclòs i ha de ser d’import 1.246,30 IVA inclòs.

3. Consegüentment, al punt segon de la resolució hi diu:

- Aprovar la proposta de despesa núm. 208_17 per import de 1.210,00 euros

I ha de dir:

- Aprovar la proposta de despesa núm. 208_17 per import de 1.246,30 euros

4. Per tal d’esmenar aquest error material, a banda d’aprovar la rectificació del mateix per Junta de
Govern Local, cal també tramitar una AD19 d’ampliació de la PD 208_17, per import de 36,30 euros.

Fonaments de dret

1. A l'emparament de l'article 109 de revocació d’actes i rectificació d’errors de La Llei 39/2015 d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions publiques, aquestes poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. Atribucions conferidas per Decret 2669/2015 de 22 de juny, de delegació de l’Alcaldia en els 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 - MEDI AMBIENT i per unanimitat acorda:

1. Modificar l’error material de transcripció en el punt segon de la resolució d’aprovació de la
Pd_208_17 de la Junta de Govern Local del 3 d’abril de 2017, perquè allà on hi consta:

Aprovar la proposta de despesa núm. 208_17 per import de 1.210,00 euros

Hi consti:

- Aprovar la proposta de despesa núm. 208_17 per import de 1.246,30 euros

2. Tramitar l’AD 19 corresponent d’ampliació de la pd 208_17 per import de 36,30 euros
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per tal d’esmenar aquest error.

3. La resta de l’acord no es modifica.

5. Notificar aquesta resolució a la part interessada.

2.6. TURISME I VIA PÚBLICA - TURISME

2.6.1. PROPOSTA D'ADJUDICAR LA COORGANITZACIÓ DE LA FIRA DEL MAR 2017 A L'EMPRESA 
ASSOCIACIÓ MERCATS D'ABANS.   

Fets

1. La Junta de Govern Local celebrada el dia 13 de març de 2017, aprovà inicialment les bases que
regulen la XVI Fira del Mar, les quals van quedar aprovades definitivament per manca d’al.legacions (
publicació al BOPT en data 24 de març de 2017 inserció número 2017-02141 ). Aquestes bases
estableixen la temàtica, el contingut i el pressupost, i constitueixen la base per a la contractació de la
coorganització de la fira que se celebrarà els dies 3 i 4 de juny de 2017.

2. Les esmentades bases s’han tramès a diverses empreses especialitzades oferint-les-hi la possibilitat
de presentar una proposta artística i econòmica per tal de desenvolupar i coorganitzar la fira
juntament amb l’Ajuntament.

3. El contingut de la fira es basarà en l’exhibició d’antics oficis, tallers infantils mariners, espectacles
d’animació marinera, la presència de les entitats del municipi directament vinculades en el món del
mar i la venda de productes relacionats amb la temàtica marinera.

Descripció del compromís d’organitzar la Fira del Mar:

- Les parades han de ser de temàtica relacionada amb el món mariner, per la qual cosa queden del tot
excloses totes aquelles parades que no tinguin a veure amb aquesta temàtica. No s’acceptaran parades
de venda de productes realitzats per processos industrials, ni productes d’alimentació excepte salaons i
pesca. L’ambientació de les parades i dels paradistes haurà d’anar d’acord amb la temàtica de la fira,
com per exemple la utilització d’elements com xarxes, peixos, motius mariners, teles blaves i blanques,
etc. L’empresa haurà d’acceptar totes aquelles parades de veïns empadronats al municipi, sempre i
quan aquestes compleixin tots els requisits de les bases de participació, establertes per la realització de
la XVI Fira del Mar. El nombre de parades serà de 30-35 aproximadament. Caldrà enumerar totes i
cadascuna de les parades participants.

- A la fira hi ha d’haver 4 tallers creatius com a mínim, com per exemple manualitats amb motius
mariners, maquillatges mariners, etc. on nens i/o adults hi puguin desenvolupar una activitat. Es
valorarà que a la fira hi hagi activitats destinades a la mainada com un vaixell gronxador, jocs de pesca,
jocs de pirates i jocs tradicionals relacionats amb el món mariner. A la fira hi ha d’haver, com a mínim,
4 oficis tradicionals. Per exemple armadors de palangre, calafats, remendadores, etc.

- Es valoraran tots els elements d’attrezzo de caràcter genèric que es puguin aportar per tota la fira.
Roba estesa de color blanc i blau, xarxes, motius decoratius com ara nanses, peixos, estrelles de mar,
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fanals, etc. Es valorarà molt positivament la inclusió d’espectacles de temàtica marinera i/o pirates, 
animació i/o músics itinerants durant la fira.

- Cada participant (paradista, actor, tallerista, músic, etc.) ha de prendre, al seu càrrec, les mesures
necessàries de seguretat i protecció. Tant aquests participants en particular, com l’empresa o
associació organitzadora han de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil pròpia. Aquesta
assegurança ha de cobrir els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers durant la celebració
de l’espectacle.

- L’empresa contractada ha de fer-se càrrec de proporcionar la vigilància nocturna necessària les nits
dels dies 3 i 4 de juny.

- La contractació ha de suposar un cost de zero euros per a l’Ajuntament de Calafell, el qual es reserva
el dret a muntar les seves pròpies parades i espectacles contractats per a l’esdeveniment. L’Ajuntament
de Calafell es farà càrrec de proporcionar el subministrament elèctric a les parades.

- La realització de la festa s’adjudicarà a la programació més completa i es valorarà la inclusió a la festa
de tallers de demostració d’oficis, animació musical i activitats infantils. Aquestes activitats poden ser,
o no, de pagament i caldrà especificar-ho en el projecte.

- L’expositor ha de prendre, al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i protecció dels
productes exposats. L’assegurança per robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor.

- Les feines d’instal·lació i muntatge corresponen exclusivament a cada paradista o expositor.

- L’ incompliment de les  bases, pot ser motiu de la retirada immediata de l’autorització o de
denegació d’autorització per a properes fires.

- La participació en aquesta fira pressuposa l’acceptació les bases.

4. Les empreses que han presentat proposta dins el termini establert són les següents: Associació
Mercats d’Abans, Artistic Events, SL, Expogestió i Serveis de Fires, SL i Uniart-Ricard Cuadrado Cobano.

5. La tècnica de Turisme ha emès informe 91_2017  indicant que una vegada valorades les propostes
per part del tribunal encarregat de seleccionar l’empresa concessionària de la gestió i co-organtizació
de la Fira del mar 2017, la proposta de l’Associació Mercats d’abans amb NIF  G65781734  és l’oferta
més avantatjosa tenint en compte que s’han valorat els següents aspectes: oficis, tallers, activitats
infantils, exposicions, decoració, parades, espectacles teatrals, espectacles de música, presentació del
dossier i la implicació o el valor afegit que ha aportat l’empresa a la seva proposta.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 9.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), “són contractes de serveis els que tenen 
per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de 
productes o béns mobles.”

2. El segon paràgraf de l’article 138.2 del TRLCSP, considera contractes menors els contractes de
subministrament d’un import inferior a 18.000 euros.
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3. El present contracte es mou en la consideració de contracte administratiu especial o de serveis, de
conformitat amb l’article 10 i l’Annex II del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i li és aplicable el règim jurídic previst
pels contractes administratius a tenor de l'article 19 de la citada Llei.

4. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

5. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC).

6. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).

7. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP.

8. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.

9. Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

10. Directiva 2014/24/UE sobre contractació publica.

11. Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.

12. Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

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.- Adjudicar la coorganització de la XVI Fira del Mar a l’empresa ASSOCIACIÓ MERCATS 
D’ABANS amb NIF G65781734, per dur-la a terme els dies 3 i 4 de juny de 2017, segons l’exposat als 
antecedents.

SEGON.- Requerir a l’empresa ASSOCIACIÓ MERCATS D’ABANS amb NIF G65781734, d’aportar una 
declaració responsable de no està incurs en incompatibilitats per contractar amb l’administració 
pública, així com els certificats vigents de no tenir deutes amb la Seguretat Social i Hisenda.

TERCER.- Donar compte a l’interessat així com a la Regidoria de Turisme.

2.7. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA

2.7.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000508 RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL·LEGACIONS   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient numero 4303716000508  relatiu a l’aprovació de la 
proposta de resolució no havent presentat proves ni al·legacions
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En compliment d’allò previst a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la vista de les actuacions practicades en 
l’expedient sancionador nº 4303716000508, incoat contra En / Na A. S. L.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 13/02/2017 , mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Calafell es va iniciar expedient sancionador per infracció  de l’/dels article/s 9, 11, 29 i 34  de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, "a l’adreça Psg 
Marítim st Joan de Deu, 45  el 18/03/2016 a les 19’45. Entrar con perros en zonas prohibidas y 
debidamente señalizadas (playa) . Esta persona ya fue advertida por la mañana sobre normativa 
municipal de prohibida entrada de perros en la playa por los agentes 191-137, hace caso omiso de la 
advertencia de los agentes y vuelve por la tarde. Manifiesta qué:”me da igual lo que digas tú i el 
alcalde que yo siempre que quiera volere a entrar los perros en la playa”. En un principio se opone a 
salir de la playa pero acaba marchandose de la arena... se le informa verbalmente que se les levantará 
acta sancionador. ”
SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
greu  prevista a l’article 47.4 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de 
companyia, podent ser sancionada amb multa de  fins a 1.000 euros, en virtut d’allò establert als 
articles 49.1 de l’esmentada Ordenança Municipal. 

TERCER.- Nomenat Instructor/a i Secretari/a, sense que notificat l’inculpat promogués recusació, es va 
instruir l’oportú procediment per a l’esbrinament dels fets, sense que la interessada hagi presentat 
escrit d’al·legacions  

FETS PROVATS  

ÚNIC.- Que segons es desprèn de l’expedient, resulta provat que En / Na A. S. L., ha comès la infracció 
que se li imputa.

FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- Els fets, que es declaren provats, són constitutius de la infracció greu  prevista a l’article 47.4 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia podent ser sancionada 
amb multa de  fins a 1.000 euros , en virtut d’allò establert als articles 49.1 de l’esmentada Ordenança 
Municipal.  

SEGON.- De la infracció consumada és responsable en concepte d’autor / a En / Na A. S. L.

TERCER.- Correspon a l’Alcaldia la incoació i resolució de l’expedient sancionador en virtut d’allò 
disposat a l’article 57 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia, en 
concordança amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local –LRBRL-.
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Atès que, en virtut del Decret de Delegació de l’Alcaldia núm. 2667/15., de 22 de juny de 2015, 
aquesta competència fou delegada a favor del regidor Juan Jose Garcia Alvarez d’aquest Ajuntament, 
essent per tant aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

En la tramitació d’aquest procediment s’han observat les prescripcions legals de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

En atenció als antecedents i fonaments exposats, per aquest Instructor conforme als antecedents i 
fonaments exposats, per aquest Instructor, conforme allò disposat a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-.

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.- Imposar a En / Na A. S. L. la s anció de 300 euros, com autor de la infracció 
administrativa de la infracció greu prevista a l’article 47.4de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de tinença d’animals de companyia, podent ser sancionada amb multa de  fins a 1.000 euros, en 
virtut d’allò establert als articles 49.1 de l’esmentada Ordenança Municipal.

SEGON.- Notificar al/a la sancionat/a la present resolució per al seu coneixement i efecte oportú, amb 
indicació dels recursos que siguin pertinents. A la notificació s’acompanyarà una relació dels 
documents obrants en el procediment per tal que l’interessat pugui obtenir les còpies dels quals estimi 
convenients, concedint-se-li un termini de deu dies per formular al·legacions i presentar els documents 
i informacions que estimi pertinents davant l’instructor del procediment.

TERCER.-. 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, podent efectuar el ingrés 
a Banc de Sabadell Núm. ES20 0081 1703 6200 0102 3503  de l'Ajuntament.

2.7.2. EXPEDIENT NUMERO 4303717000079 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLCUIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL·LEGACIONS   

En compliment d’allò previst a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la vista de les actuacions practicades en 
l’expedient sancionador nº 4303717000079, incoat contra En / Na M. B. A.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 30/01/2017 , mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Calafell es va iniciar expedient sancionador per infracció  de l’/dels article/s 9, 11 i 14  de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça C. Carme 
Desvalls, 2 amb passeig marítim el 12/06/2015 a les 16’00 . Dades del Gos, Gordo:, Raça de gos 
potencialment perillós American Stafforshire Terrier. Infraccions tipificades a OO.MM  tinença animals 
de companyia. Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos 
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sense el certificat del cens municipal  No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253E.. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb  microxip.
SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
greu  prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de 
companyia, podent ser sancionada amb multa 401€  fins a 2.000 euros, en virtut d’allò establert als 
articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal. 

TERCER.- Nomenat Instructor/a i Secretari/a, sense que notificat l’inculpat promogués recusació, es va 
instruir l’oportú procediment per a l’esbrinament dels fets, sense que la interessada hagi presentat 
escrit d’al·legacions  

FETS PROVATS 

ÚNIC.- Que segons es desprèn de l’expedient, resulta provat que En / Na M. B. A., ha comès la 
infracció que se li imputa.

FONAMENTS JURÍDICS  

PRIMER.- Els fets, que es declaren provats, són constitutius de la infracció greu  prevista a l’article 48.2 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia podent ser sancionada 
amb multa de 401€ fins a 2.000 euros , en virtut d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada 
Ordenança Municipal.  

SEGON.- De la infracció consumada és responsable en concepte d’autor / a En / Na M. B. A.

TERCER.- Correspon a l’Alcaldia la incoació i resolució de l’expedient sancionador en virtut d’allò 
disposat a l’article 57 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia, en 
concordança amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local –LRBRL-.

Atès que, en virtut del Decret de Delegació de l’Alcaldia núm. 2667/15., de 22 de juny de 2015, 
aquesta competència fou delegada a favor del regidor Juan Jose Garcia Alvarez d’aquest Ajuntament, 
essent per tant aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

En la tramitació d’aquest procediment s’han observat les prescripcions legals de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

En atenció als antecedents i fonaments exposats, per aquest Instructor conforme als antecedents i 
fonaments exposats, per aquest Instructor, conforme allò disposat a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-.

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:
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PRIMER.- Imposar a En / Na M. B. A. la sanció de 401 euros, com autor de la infracció 
administrativa de la infracció greu  prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora  de 
tinença d’animals de companyia, podent ser sancionada amb multa de 401€ fins a 2.000 euros, en 
virtut d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal.

SEGON.- Notificar al/a la sancionat/a la present resolució per al seu coneixement i efecte oportú, amb 
indicació dels recursos que siguin pertinents. A la notificació s’acompanyarà una relació dels 
documents obrants en el procediment per tal que l’interessat pugui obtenir les còpies dels quals estimi 
convenients, concedint-se-li un termini de deu dies per formular al·legacions i presentar els documents 
i informacions que estimi pertinents davant l’instructor del procediment.

TERCER.-. 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, podent efectuar el ingrés 
a Banc de Sabadell Núm. ES20 0081 1703 6200 0102 3503  de l'Ajuntament.

2.7.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716000521 RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL·LEGACIONS   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient numero 4303716000521  relatiu a l’aprovació de la 
proposta de resolució no havent presentat proves ni al·legacions

En compliment d’allò previst a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la vista de les actuacions practicades en 
l’expedient sancionador nº 4303716000521, incoat contra En / Na J. B.  J. J.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 29/12/2016 , mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Calafell es va iniciar expedient sancionador per infracció  de l’/dels article/s 9, 11, i 14  de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça c. 
Montserrat, 12 de Calafell, el 21/03/2016 a les 20’43. Raça de gos potencialment perillosa 
Stafforshire. Infraccions tipificades a OOMM tinença d’animals de companyia. Posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent. Posseir i /o portar el gos sense certificat del cens municipal. No 
tenir assegurança de resposabilitat 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. ”
SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
greu  prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de 
companyia, podent ser sancionada amb multa de  401 € fins a 2.000 euros, en virtut d’allò establert 
als articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal. 

TERCER.- Nomenat Instructor/a i Secretari/a, sense que notificat l’inculpat promogués recusació, es va 
instruir l’oportú procediment per a l’esbrinament dels fets, sense que la interessada hagi presentat 
escrit d’al·legacions  
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FETS PROVATS 

ÚNIC.- Que segons es desprèn de l’expedient, resulta provat que En / Na J. B.  J. J., ha comès la 
infracció que se li imputa. 

FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- Els fets, que es declaren provats, són constitutius de la infracció greu  prevista a l’article 48.2 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia podent ser sancionada 
amb multa de 401 € fins a 2.000 euros , en virtut d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada 
Ordenança Municipal. 

SEGON.- De la infracció consumada és responsable en concepte d’autor / a En / Na J. B. J. J.

TERCER.- Correspon a l’Alcaldia la incoació i resolució de l’expedient sancionador en virtut d’allò disposat 
a l’article 57 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia, en 
concordança amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local –
LRBRL-.

Atès que, en virtut del Decret de Delegació de l’Alcaldia núm. 2667/15., de 22 de juny de 2015, aquesta 
competència fou delegada a favor del regidor Juan Jose Garcia Alvarez d’aquest Ajuntament, essent 
per tant aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

En la tramitació d’aquest procediment s’han observat les prescripcions legals de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

En atenció als antecedents i fonaments exposats, per aquest Instructor conforme als antecedents i 
fonaments exposats, per aquest Instructor, conforme allò disposat a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-.

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.- Imposar a En / Na J. B. J. J. la sanció de 401 euros, com autor de la infracció 
administrativa de la infracció greu prevista a l’article 48.2de l’Ordenança Municipal Reguladora 
de tinença d’animals de companyia, podent ser sancionada amb multa de 401 fins a 2.000 euros, en 
virtut d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal.

SEGON.- Notificar al/a la sancionat/a la present resolució per al seu coneixement i efecte oportú, amb 
indicació dels recursos que siguin pertinents. A la notificació s’acompanyarà una relació dels 
documents obrants en el procediment per tal que l’interessat pugui obtenir les còpies dels quals estimi 
convenients, concedint-se-li un termini de deu dies per formular al·legacions i presentar els documents i 
informacions que estimi pertinents davant l’instructor del procediment.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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TERCER.-. 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, podent efectuar el ingrés 
a Banc de Sabadell Núm. ES20 0081 1703 6200 0102 3503  de l'Ajuntament.

2.7.4. EXPEDIENT NUMERO 4303716000547 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL·LEGACIONS   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient numero 4303716000547  relatiu a l’aprovació de la 
proposta de resolució no havent presentat proves ni al·legacions

En compliment d’allò previst a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la vista de les actuacions practicades en 
l’expedient sancionador nº 4303716000547, incoat contra En / Na Agullo Arnabat Jordi

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 13/02/17 , mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell 
es va iniciar expedient sancionador per infracció  de l’/dels article/s 9, 11, 14 i 34 de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça Av. Psg 
Marítim St Joan de Deu, 53  el 25/03/2016 a les 18’20  podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l’acta “Gos de nom Otto, raça Pit bull . Posseir i/o portar el 
gos sense la llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense 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.    Portar un gos perillòs sense morrió a la via o en 
un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip . ...s’observa a la persona 
anteriorment ressenyada llençant pedres al gos anteriorment descrit a l’interior de la sorra de la platja 
deslligat i sense morrió s’informa de la prohibició...d’entrar amb el gos a la platja.”
SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
greu  prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de 
companyia, podent ser sancionada amb multa 401€  fins a 2.000 euros, en virtut d’allò establert als 
articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal. 

TERCER.- Nomenat Instructor/a i Secretari/a, sense que notificat l’inculpat promogués recusació, es va 
instruir l’oportú procediment per a l’esbrinament dels fets, sense que la interessada hagi presentat 
escrit d’al·legacions  , aporta documentació consistent en:

Assegurança

Llicencia tinença i conducció gossos perillosos

Microxip

FETS PROVATS 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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ÚNIC.- Que segons es desprèn de l’expedient, resulta provat que En / Na A. A. J. , ha comès la 
infracció que se li imputa.

FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- Els fets, que es declaren provats, són constitutius de la infracció greu  prevista a l’article 48.2 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia podent ser sancionada 
amb multa de 401€ fins a 2.000 euros , en virtut d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada 
Ordenança Municipal. 

SEGON.- De la infracció consumada és responsable en concepte d’autor / a En / Na A. A. J.

TERCER.- Correspon a l’Alcaldia la incoació i resolució de l’expedient sancionador en virtut d’allò 
disposat a l’article 57 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia, en 
concordança amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local –LRBRL-.

Atès que, en virtut del Decret de Delegació de l’Alcaldia núm. 2667/15., de 22 de juny de 2015, 
aquesta competència fou delegada a favor del regidor Juan Jose Garcia Alvarez d’aquest Ajuntament, 
essent per tant aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

En la tramitació d’aquest procediment s’han observat les prescripcions legals de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

En atenció als antecedents i fonaments exposats, per aquest Instructor conforme als antecedents i 
fonaments exposats, per aquest Instructor, conforme allò disposat a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-.

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.- Imposar a En / Na A. A. J. la sanció de 401 euros, com autor de la infracció administrativa 
de la infracció greu prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de tinença 
d’animals de companyia, podent ser sancionada amb multa de 401€ fins a 2.000 euros, en virtut 
d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal.

SEGON.- Notificar al/a la sancionat/a la present resolució per al seu coneixement i efecte oportú, amb 
indicació dels recursos que siguin pertinents. A la notificació s’acompanyarà una relació dels 
documents obrants en el procediment per tal que l’interessat pugui obtenir les còpies dels quals estimi 
convenients, concedint-se-li un termini de deu dies per formular al·legacions i presentar els documents i 
informacions que estimi pertinents davant l’instructor del procediment.

TERCER.-. 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, podent efectuar el ingrés 
a Banc de Sabadell Núm. ES20 0081 1703 6200 0102 3503  de l'Ajuntament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2.7.5. EXPEDIENTE NUMERO 4303716000410 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL·LEGACIONS   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient numero 4303716000410  relatiu a l’aprovació de la 
proposta de resolució no havent presentat proves ni al·legacions

En compliment d’allò previst a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la vista de les actuacions practicades en 
l’expedient sancionador nº 4303716000410, incoat contra En / Na Mercade Guede Shelly

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 16/01/2017 , mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Calafell es va iniciar expedient sancionador per infracció  de l’/dels article/s 9, 10, 11, i 14  de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça 
c. Passeig Marítim, 62 de Calafell, el 05/03/2016 a les 16’50. Raça de gos potencialment perillosa 
Stafforshire. Nom  Zuri,  Infraccions tipificades a OOMM tinença d’animals de companyia. Posseir i /o 
portar el gos sense certificat del cens municipal Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent. No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253€.. Portar el gos deslligat a ls vis o en un espai públic.  Portar el gos sense morrió a la via o en 
un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. ”
SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
greu  prevista a l’article 48.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de 
companyia, podent ser sancionada amb multa de  401 € fins a 2.000 euros, en virtut d’allò establert 
als articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal. 

TERCER.- Nomenat Instructor/a i Secretari/a, sense que notificat l’inculpat promogués recusació, es va 
instruir l’oportú procediment per a l’esbrinament dels fets, sense que la interessada hagi presentat 
escrit d’al·legacions  

FETS PROVATS 

ÚNIC.- Que segons es desprèn de l’expedient, resulta provat que En / Na M. G. S., ha comès la 
infracció que se li imputa. 

FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- Els fets, que es declaren provats, són constitutius de la infracció greu  prevista a l’article 48.2 
de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia podent ser sancionada 
amb multa de 401 € fins a 2.000 euros , en virtut d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada 
Ordenança Municipal. 

SEGON.- De la infracció consumada és responsable en concepte d’autor / a En / Na M. G. S.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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TERCER.- Correspon a l’Alcaldia la incoació i resolució de l’expedient sancionador en virtut d’allò 
disposat a l’article 57 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia, en 
concordança amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local –LRBRL-.

Atès que, en virtut del Decret de Delegació de l’Alcaldia núm. 2667/15., de 22 de juny de 2015, 
aquesta competència fou delegada a favor del regidor Juan Jose Garcia Alvarez d’aquest Ajuntament, 
essent per tant aquest últim l’òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent.

En la tramitació d’aquest procediment s’han observat les prescripcions legals de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP- i de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

En atenció als antecedents i fonaments exposats, per aquest Instructor conforme als antecedents i 
fonaments exposats, per aquest Instructor, conforme allò disposat a l’article 89.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-.

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.- Imposar a En / Na M. G. S. la sanció de 401 euros , com autor de la infracció administrativa 
de la infracció greu prevista a l’article 48.2de l’Ordenança Municipal Reguladora de tinença 
d’animals de companyia, podent ser sancionada amb multa de 401 fins a 2.000 euros, en virtut 
d’allò establert als articles 49.2 de l’esmentada Ordenança Municipal.

SEGON.- Notificar al/a la sancionat/a la present resolució per al seu coneixement i efecte oportú, amb 
indicació dels recursos que siguin pertinents. A la notificació s’acompanyarà una relació dels 
documents obrants en el procediment per tal que l’interessat pugui obtenir les còpies dels quals estimi 
convenients, concedint-se-li un termini de deu dies per formular al·legacions i presentar els documents 
i informacions que estimi pertinents davant l’instructor del procediment.

TERCER.-. 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, podent efectuar el ingrés 
a Banc de Sabadell Núm. ES20 0081 1703 6200 0102 3503  de l'Ajuntament.

2.7.6. SOL·LICITUD DE LLICENCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER PONENT DE CALAFELL   

Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència de gual permanent al carrer Ponent de Calafell

Fets

1. El 18 d’abril de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2017/12333,
instància presentada pel senyor J. R S. mitjançant la qual sol·licita llicència municipal d'entrada 
i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del 
garatge situat al carrer Ponent, amb una amplada de 3,8 m i que gaudiria de capacitat per 1 plaça 
d’aparcament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat,
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament.

3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern.

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.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor R S. m, situat al carrer Ponent de Calafell, mitjançant la 
placa de gual xxxx d’acord amb les condicions següents: 

A.- La longitud autoritzada és de 3,8 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 
l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el 
titular col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de 
gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre.

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals.
2.- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent.
3.-. Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.
4- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada. 
2.7.7. SOL·LICITUD DE LLICENCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER DEVESA DE GIRONA, DE CALAFELL

Identificació de l’expedient

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Sol·licitud de llicència de gual permanent al carrer Devesa de Girona ,de Calafell Fets 

1. El 21 d’abril de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2017/12847, 
instància presentada pel senyor Ll. A. V., en representació del senyor J. F. C.,  mitjançant la 
qual sol·licita llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent 
a GUAL PERMANENT, front a la porta del garatge situat al carrer Devesa de Girona, amb una 
amplada de 3,4 m i que gaudiria de capacitat per 1 plaça d’aparcament.

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública. 

Fonaments de dret

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament.

3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern.

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.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor J. F. C., situat al carrer Devesa de Girona de Calafell, 
mitjançant la placa de gual xxxx d’acord amb les condicions següents: 

A.- La longitud autoritzada és de 3,4 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas 
del vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 
l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el 
titular col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de 
gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals.
2.- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent.
3.-. Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.
4- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.

2.7.8. SOL·LICITUD DE LLICENCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER SERÉ, DE CALAFELL   

Identificació de l’expedient 

Sol·licitud de llicència de gual permanent al carrer Seré ,de Calafell

Fets

1. El 22 d’abril de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2017/12919, 
instància presentada per la senyora P. S. P., mitjançant la qual sol·licita llicència municipal d'entrada 
i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del 
garatge situat al carrer Seré amb una amplada de 3 m i que gaudiria de capacitat per 1 plaça 
d’aparcament.

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública. 

Fonaments de dret

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament.

3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern.

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:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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1.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada per la senyora P. S. P. situat al carrer Seré de Calafell, mitjançant la 
placa de gual xxxx d’acord amb les condi cions següents: 

A.- La longitud autoritzada és de 3 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del 
vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 
l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el 
titular col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de 
gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre.

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals.
2.- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent.
3.-. Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.
4- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.

2.7.9. SOL·LICITUD DE LLICENCIA DE GUAL PERMANT AL CARRER SERÉ DE CALAFELL   

Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència de gual permanent al carrer Seré ,de Calafell

Fets

1. El 27 d’abril de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2017/13477, 
instància presentada pel senyor J. B. G., mitjançant la qual sol·licita llicència municipal 
d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a 
la porta del garatge situat al carrer Seré, amb una amplada de 3 m i que gaudiria de capacitat per 1 
plaça d’aparcament. 

2. Que l’interessat adjunta la documentació requerida a l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana i Ús dels Espais Públics, que dóna regulació en l’àmbit municipal a l’activitat, 
complementada per l’Ordenança Municipal de Circulació.

3. Vist l’informe de l’inspector de Via Pública. 

Fonaments de dret

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament.

3. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29.

4. Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions a la Junta de
Govern.

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.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel senyor J. B. G., situat al carrer Seré de Calafell, mitjançant la placa 
de gual xxxx d’acord amb les condicions següents: 

A.- La longitud autoritzada és de 3 metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del 
vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groc front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida a 
l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en els 
extrems, què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

B.- En les immediacions de la porta d’entrada al garatge, i de la forma més visible possible, el 
titular col·locarà un senyal normalitzat que facilitarà els serveis municipals corresponents, placa de 
gual, on hi consta indicació de si es tracta de gual permanent, el número de llicència i altres 
circumstàncies que hi poguessin correspondre.

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals.
2.- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats. Els serveis tècnics  municipals comprovaran la correcta execució, 
advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb la normativa vigent.
3.-. Aquesta llicència resta vinculada al corresponent abonament de les taxes municipals, segons les 
ordenances fiscals vigents.
4- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.

2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - ENSENYAMENT

2.8.1. APROVAR LA CELEBRACIÓ DE LA  VII FIRA DEL TERRÒS DE CALAFELL QUE SE CELEBRARÀ ELS 
DIES 13 I 14 DE MAIG DE 2017 AL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL

Fets

1. Des de l’any 2011 l’Ajuntament de Calafell organitza la Fira del Terròs. Enguany se celebra la
sitena edició.
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2. La Fira del Terròs es realitzarà els dies 13 i 14 de maig de 2017 i l’horari de la fira serà de 10.30h a
14.30 i de 17h a les 22h. Les tavernes podran allargar l’horari d’obertura fins a les 2h.

3. Els espais de la via pública que ocuparà la fira són: Plaça de Catalunya, C/ Principal (tram de la Pl.
De Catalunya a la Pl. De Mariano) Pl. De Mariano Soler, C/ Església, Pl. Constitució i C/ Major (al
passatge del  C/Major, entre Cal tallaret i el Pàrquing de la Bòbila).

4. La Fira del Terròs escenifica la vida quotidiana del món a pagès, d’una comunitat rural de
començaments del segle XX. Els productes a vendre estan relacionats amb el treball agrícola. Hi
haurà animals de granja, exhibicions d’oficis, cercaviles amb música, teatre de carrer, balls
tradicionals i tallers participatius.

5. Per a la realització d’aquesta fira s’ha contractat a l’Associació Eventuus, la qual aportarà
espectacles de teatre, jocs per als infants,  tallers, oficis i parades. També proporciona la vigilància
nocturna de les nits dels dies 12 i 13 de maig.

6. Hi haurà a la vora de 70 parades i l’ambientació de les parades i dels paradistes anirà d’acord amb
la temàtica de la fira.

7. En quan a decoració de l’espai firal, hi haurà roba estesa, mocadors de fer farcells o herbes penjats
al carrers.

8. Cada paradista disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil pròpia i l’empresa o associació
organitzadora també té la seva pròpia. L’expositor ha de prendre al seu càrrec les mesures
necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. L’assegurança per robatori o incendi
va a càrrec de cada expositor i les feines d’instal·lació i muntatge també.

9. L’Ajuntament de Calafell es fa càrrec de proporcionar el subministrament elèctric a les parades,
exceptuant les tavernes que portaran el seu propi generador.

10. Es preveu l’assistència d’unes 2.500 persones i les activitats a desenvolupar són representacions
teatrals, danses, música. També hi haurà instal·lat un equip de megafonia fix a la plaça de
Catalunya.

11. L’Ajuntament disposa d’assegurança de Responsabilitat Civil per realitzar aquesta activitat.

12. La tècnica de Cultura ha emès una memòria a tots els tècnics municipals competents de les àrees
de Via Pública, Sanitat, Protecció Civil, Mobilitat, Prevenció incendis, Policia Local, prevenció
d’incendis i Medi Ambient per tal que emetin els informes pertinents per regularitzar aquesta
activitat.

13.En data 4 de maig la tècnica de cultura emet informe el qual s’adjunta a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, on determina els sotmesos a aquesta llei.

2. Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
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3. Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars.

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. Autoritzar la celebració de la VII Fira del Terròs de Calafell que se celebrarà els dies 13 i 14 de 
maig de 2016 al nucli antic de Calafell, concretament : Plaça de Catalunya, C/ Principal (tram de la Pl. 
De Catalunya a la Pl. De Mariano) Pl. De Mariano Soler, C/ Església, Pl. Constitució i C/ Major (al 
passatge del  C/Major, entre Cal tallaret i el Pàrquing de la Bòbila),  l’horari de la fira serà de 10.30h a 
14.30 i de 17h a les 22h. Les tavernes podran allargar l’horari d’obertura fins a les 2h., activitat 
organitzada per l’Ajuntament de Calafell, sempre i quan els informes tècnics municipals siguin 
favorables.

SEGON. Preveure la reserva de crèdit corresponent a les despeses originades per a la celebració 
d’aquest acte amb càrrec a la partida pressupostaria pertinent

TERCER. Donar compte del present acord als  interessats

2.9. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - SERVEIS SOCIALS

2.9.1. ACCEPTAR LA RESOLUCIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM D’ADJUDICACIÓ DE LA 
SOL•LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, D’ACORD AMB EL CONVENI MARC D’ADHESIÓ, 
COL.LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SEUS 
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL, DESTINADES A LA CANCEL•LACIÓ DE DEUTES PER 
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN 
SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA   

1. El 18 de juliol de 2016 l’Agència Catalana del Consum i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya van subscriure un conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb
entitats locals, en relació a les actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social amb una
aportació econòmica per la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas
de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

2. Els ens locals de Catalunya que disposin de Serveis Bàsics d’Atenció Social podien demanar
adherir-se.

3. L’Ajuntament de Calafell va presentar sol·licitud per adherir-se al Conveni Marc d’Adhesió,
Col·laboració i Cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis Bàsics
d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i
gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica, Resolució
EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per import de 21.369,48 €.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=a5ba012e7f1641c78d647312855920c9001


4. Rebuda resolució de l’Agència Catalana de Consum, de data 7 de desembre de 2016,
d’adjudicació de la sol·licitud de l’Ajuntament de Calafell, d’acord amb el conveni marc d’adhesió,
col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics
d’atenció social, destinades ala cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua llum i
gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica, atorgant un import
de 19.311,51 €.

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

PRIMER.- Acceptar la resolució de l’Agència Catalana de Consum d’adjudicació de la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Calafell, d’acord amb el conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb 
entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social, destinades ala 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua llum i gas de persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica.

SEGON.- Acceptar l’aportació econòmica atorgada per import de 19.311,51 €.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’Agència Catalana de Consum i als departaments 
d’Intervenció i de Tresoreria.

DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA 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  EN EL SEU 
ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A  L’ORDRE DEL DIA, 
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: 

4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

4.1.1. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISTA 
ESPORTIVA DEL CASTELL I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DELS TERROSSETS   

Fets

Es dóna compte del projecte executiu de millora de les instal·lacions de la Pista Esportiva del 
Castell i urbanització de la plaça dels Terrossets, redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ, 
SLP, de conformitat amb el contracte signat en data 6 de setembre de 2016 i el modificat de data 
24 de febrer de 2017,  amb un pressupost per contracte IVA inclòs, desglossat per fases, que tot 
seguit es detalla:

 Fase edificació, fase 1:       684.884,09€
 Fase edificació, fase 2:         64.459,52€
 Fase urbanització, fase 1:   217.671,57€
 Fase urbanització, fase 2:   149.234,59€

L'esmentat projecte té per objecte la construcció d’un nou equipament municipal, una sala de
petites dimensions amb uns vestidors associats i la urbanització del seu entorn.
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La urbanització de la plaça dels Terrossets, corresponent a la fase 1, es una actuació que forma 
part del projecte d’Intervenció Integral del nucli històric de Calafell –Pla de Barris-

Fonaments de dret

Consta a l’expedient informe de l’Arquitecte municipal de conformitat amb el que preveu l’article 
36 del ROAS.

En quant al procediment d’aprovació és d’aplicació el que disposa l'art. 37 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

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 inicialment el projecte projecte executiu de millora de les instal·lacions de 
la Pista Esportiva del Castell i urbanització de la plaça dels Terrossets, redactat per Baena 
Casamor Arquitectes BCQ, SLP, amb un pressupost per contracte IVA inclòs, desglossat per 
fases, que tot seguit es detalla:

 Fase edificació, fase 1:       684.884,09€
 Fase edificació, fase 2:         64.459,52€
 Fase urbanització, fase 1:   217.671,57€
 Fase urbanització, fase 2:   149.234,59€

SEGON.- Sotmetre l'anterior acord a informació pública pel termini de trenta dies, en el 
B.O.P., cas de no presentar-se al·legacions es considerarà aprovat definitivament, sense 
necessitat de nou acord.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:45, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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