
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2017/21

A Calafell, en data 15 de maig de 2017, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits pel secretari de la corporació senyor Alexandre Pallarès Cervilla, amb l'objecte de celebrar 
sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.

ASSISTENTS:
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL

NO ASSISTENTS:
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN

ALTRES ASSISTENTS:
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE

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

1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - SECRETARIA

1.1.1. EXPEDIENT 5204/2016 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT 
PER DANYS MATERIALS (RP 41/15)   

Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys materials contra aquesta Administració soferts pel vehicle, 
marca Renault Scènic, matrícula XXXX-DBN propietat del senyor G. V. I., presumptament soferts 
com a conseqüència del servei de retirada del vehicle de la via pública per part de la grua 
municipal; concretament quan era estacionat al carrer Rafel Casanovas, a Calafell, en data 7 de 
setembre de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 23 de setembre de 2014, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada 
número (en endavant RGE) 30.119, acompanyant còpia de la multa, factura de reparació i carta de 
pagament de la grua.

3. Mitjançant Decret 2015/1404 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 
2 d’abril de 2015, amb RGS 5.790.

4. El dia 16 de novembre de 2016, amb RGS 9.575 es notifica a la part reclamant el Decret 
2016/3305 i posteriorment el Decret 2017/328 sobre els canvis d’instructor de l’expedient. 
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5. Consta a l’expedient full de treball de l’empresa que realitzava el servei de grua municipal a la data
del sinistre, Talleres Segur, SL i acta d’entrada i sortida del vehicle del depòsit municipal, expedient
0544, de data 7 de setembre de 2014.

6. El dia 24 de febrer de 2017, amb RGS 1.798, es complimenta el tràmit d’audiència a la mercantil
Talleres Segur, SL que es retornat pel servei de correus i publicat al BOE i al taulell d’anuncis de la
Corporació.

7. En data 18 d’abril de 2017, amb RGS 3.233, es complimenta el tràmit d’audiència a l’interessat.

Fonaments de dret 

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

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

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

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

Consideracions

1. Es constaten els danys materials soferts al vehicle Renault Scènic, matrícula XXXX-DBN propietat del 
senyor G. V. I., abans del dia 16 de setembre de 2014, segons factura aportada pel 
reclamant.

2. La part reclamant només aporta una factura de reparació que es considera insuficent per acreditar 
que els danys reparats reclamats siguin consequència de l’acció de la grua municipal.

3. Al full de treball de l’empresa que realitzava el servei de grua municipal, Talleres Segur, SL, no 
consten desperfectes del vehicle.

4. A l’acta d’entrada i sortida del vehicle del depòsit municipal no consta cap incidència o desperfecte 
del vehicle. 

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

Codi Segur de Validació a329be25b92f4e439229c0010cd3896f001

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=a329be25b92f4e439229c0010cd3896f001


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

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

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 5 de maig de 2017.

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

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

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel senyor G. V. I.
 pels danys materials al vehicle, marca Renault Scènic, matrícula XXXX-DBN, presumptament 
soferts com a conseqüència del servei de retirada del vehicle de la via pública per part de la grua 
municipal; concretament quan era estacionat al carrer Rafel Casanovas, a Calafell, en data 7 de 
setembre de 2014, per:

 Manca de nexe causal.
 Manca de prova suficient.

2. La responsable del servei de retirada de vehicles de la via pública a la data del sinistre era l’empresa
Talleres Segur, SL.

3. Notificar aquesta resolució al senyor Guillermo Vázquez Invernon i a l’empresa Talleres Segur, SL.

4. Atorgar els recursos procedents.

1.1.2. EXPEDIENT 38/2017 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER 
DANYS PERSONALS (RP 35/15)   

Fets 

1. La senyora E. P. A., presentà reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament per danys materials a vehicle, marca Wolkswagen Golf TDI, matrícula B5XXXXUY, 
provocats al circular per sobre de forat d’embornal de clavegueram per manca de reixa mentre 
realitzava maniobra d’estacionament al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, a l’alçada del 
comerç Electrodomèstics Ricart, a Segur de Calafell, en data 22 d’agost de 2014.

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets per part de la 
reclamant data del dia 10 d’octubre de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 32.203, aportant factura de reparació, fotografies i documentació del vehicle. 
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3. Consta a l’expedient acta de la policia local número 127/2014 amb informe de reconstrucicó
d’accidents de data 14 d’octubre de 2014.

4. En data 19 de març de 2015 es notifica el Decret 2015/1077, que resol admetre a tràmit la
reclamació patrimonial.

5. Consta tramesa de l’expedient a la companyia d’assegurances de la Corporació amb acusament de
rebut del dia 13 de juliol de 2015.

6. El dia 11 de maig de 2016, amb RGS 4.952, es formalitza el tràmit d’audiència a la part reclamant.

7. En data 18 d’agost de 2016, amb RGS 7.460, es formalitza el tràmit d’audiència a l’empresa SOREA,
SA.

8. El dia 9 de setembre de 2016, amb RGE 30.006, SOREA, SA presenta al·legacions al tràmit
d’audiència.

9. El dia 13 de maig de 2016, amb RGS 4.952, es formalitza el tràmit d’audiència a la part reclamant.

10. En data 18 d’agost de 2016, amb RGS 7.460, es formalitzat el tràmit d’audiència a l’empresa
SOREA, SA.

11. El dia 9 de setembre de 2016, amb RGE 30.006, SOREA, SA presenta escrit al·legacions al tràmit
d’audiència.

12. La tècnica de Medi Ambient emet informe de data 30 de març de 2017, adjuntant informe del servei
meteorològic sobre la tempesta del dia 22 d’agost de 2014 al municipi de Calafell.

13. En data 4 d’abril de 2017, amb RGS 2.883, es formalitza el nou tràmit d’audiència a la part
reclamant.

14. El dia 4 d’abril de 2017, amb RGS 2.8, es formalitza el nou tràmit d’audiència a l’empresa SOREA,
SA.

15. En data19 d’abril de 2017, amb RGE 12.545, SOREA, SA presenta escrit al·legacions al tràmit
d’audiència.

Fonaments de dret

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

2. Tenint en compte l’article 42 de la LRJPAC i l’article 13.3 del RD 429/93 sobre la desestimaicó per
silenci negatiu ferma.

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

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

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

Consideracions

1. La senyora E. P. A. aporta una factura justificant la reparació d’uns danys materials del vehicle, 
marca Wolkswagen Golf TDI, matrícula BXXXXUY, que es corresponen amb els danys 
reclamats.

2. Segons consta a l’acta policial número de registre 127/2014 i al reportatge fotogràfic, els agents 
comproven que el vehicle ha introduït la roda davantera dreta dins el clavegueram que es trobava 
obert, sense senyalitzar.

3. La senyora Prunera va preentar la reclamació patrimonial  en data 10 d’octubre de 2014 per la qual 
cosa en data 11 d’abril de 2015 es considera desestimada per silencia negatiu. Aquesta resolució va 
esdevenir ferma el dia 11 d’octubre de 2015 al no haver estat recorreguda davant els jutjats 
contenciosos administratius

4. De l’informe de reconstrucció de l’accident es desprèn que:
• Que l’empresa SOREA, SA es la concessionària del servei de clavegueram municipal.
• La visibilitat és de ple dia i el tram dels fets és recte.
• La reixa de clavegueram és aixecada i no hi ha senyalització sobre aquesta circumstància.
• La causa immediata dels fets és: obstacle a la circulació imprevisible i no senyalitzat.

5. L’empresa SOREA, SA al seu escrit d’al·legacions manifesta que:
• A la data del sinistre es van produir fortes pluges al municipi de Calafell.
• El Passeig Marítim és un punt baix que en ocasions de fortes precipitacions s’inunda per 

acumular-se un gran volum d’aigua.
• La producció d’aquest sinistre és com a conseqüència de la manca de capacitat hidràulica de 

les instal·lacions.
• L’aixecada de les tapes respon a una ordre immediata i directa de l’Administració local i en 

cap cas perquè la tapa no encaixi correctament a l’embornal o a una deficient conservació o 
manteniment per part de la concessionària.

• Segons l’article 98.2 de la Llei 13/1995 de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques (vigent en el contracte de gestió del servei subscrit entre l’ajuntament de Calafell i 
Sorea, SA, en data 4 de febrer de 1997): quan els danys i perjudicis siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’administració serà aquesta responsable. 
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6. L’informe tècnic emès per la tècnica de Medi Ambient en data 30 de març de 2017 i l’informe del
servei meteorològic de la tempesta esdevinguda a Calafell el dia 22 d’agost de 2014 constata que:

 El dia dels fets va caure un fort aiguat que va provocar greus inundacions a tot el litoral.
 El lloc de l’ incidència és el punt més baix del municipi i coincideix amb la sortida del torrent

de la Casa Vella.
 En aquestes condicions l’aigua arrossega elements com canyes, fulles, etc. que fa que els

embornals que han de canalitzar les aigües pluvials s’obstrueixin per l’acumulació de residus.
 Per poder desguassar correctament s’han de prendre decisions ràpides com pot ser aixecar

les reixes dels embornals.
 L’informe emès pel responsable del servei meteorològic sobre la tempesta del dia dels fets

acredita que es va tractar d’una precipitació excepcional.
 L’ajuntament va actuar com resposta davant una situació meteorològica extrema per

preservar d’inundacions el municipi.
 No existeix una senyalització fixa donat que és un fet extraordinari i la senyalització

provisional en situacions de temporals de mar o pluja no és possible.

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

8. 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.

9. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 5 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 patrimonial instada contra l’ajuntament de Calafell per la senyora Empar
Prunera Alert, amb DNI 37265941-F, pels fets ocorreguts al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, a
l’alçada del comerç Electrodomèstics Ricart, a Segur de Calafell,en data 22 d’agost de 2014, per:

 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.
 Causa de força major.

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

3. Atorgar els recursos procedents.

1.1.3. EXPEDIENT 776/2017 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT 
PER DANYS PERSONALS (RP 93/15)   

Fets 
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1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per la senyora J. M. G. , 
com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, concretament a la carretera del 
Vendrell, a l’alçada de l’avinguda Vilarenc, a Calafell, en data 12 de març de 2015, vora les 07:30 
hores.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement 
dels fets data del dia 20 de juliol de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en endavant 
RGE) 26.055, acompanyant documentació mèdica i fotografies del lloc indicat.

3. Mitjançant Decret 2015/3743 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada 
degudament en data 3 de novembre de 2015, amb RGS 11.527.

4. Consta a l’expedient traslladat de l’expedient a la companyia asseguradora de la Corporació que 
acusa rebut en data 4 de novembre de 2015 que emet pronunciament en data 18 de novembre de 
2016.

5. En data 16 de novembre de 2015 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informes, 
amb reportatge fotogràfic del lloc indicat, sobre els fets denunciats.

6. El dia 30 de gener de 2017, amb RGS 914, es notifica l’ inadmissió de la prova testifical perquè 
l’òrgan instructor considera que la documentació obrant i l’informe tècnic és suficient per resoldre 
l’expedient.

7. El dia 20 de març de 2017, amb RGS 2.467, es formalitza el tràmit d’audiència al què la part 
interessada presenta al·legacions i sol·licita pròrroga.

8. En data 20 d’abril de 2017, amb RGS 3.396 es notifica la pròrroga del tràmit d’audiència. A data 
d’avui la part reclamant no ha presentat cap documentació ni la valoració definitiva de la 
reclamació. 

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 
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matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular 
sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, 
concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una 
relació de causa efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda 
per força major. A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert 
legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)). 

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

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

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

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper 
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
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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 per la senyora J. M. G en data 12 de març de 2015,  
segons documentació mèdica aportada.

2. La senyora J. M. G aporta fotografies de la reixa i branca que refereix és la causant de la caiguda 
així com declaracions de dos testimonis de la caiguda.

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

4. De l’informe tècnic es desprèn que:
• La reixa de recollida d’aigües pluvials es disposada a un costat de la vorera.
• No hi ha cap mena de servei documental als arxius dels serveis sanitaris o d’emergència del 

municipi de Calafell.
• No es pot determinar si les lesions es van produir al lloc i tampoc els motius i les 

circumstàncies; si va ser ona falta de visibilitat de la branca  perquè en aquell moment hi havia 
un encreuament de vianants o si simplement anava distreta.

5. 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.

6. La vorera és suficientment ampla i la reixa amb la què la reclamant indica que va ensopegar 
l’obligaria a caminar molt més arramblada a la vegetació del que seria lògic.

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

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’Instructora de l’expedient emès en data 5 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:
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1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell per la senyora J. M. G, com a conseqüència de caiguda a la via pública de Calafell, 
concretament a la carretera del Vendrell, a l’alçada de l’avinguda Vilarenc, a Calafell, en data 
12 de març de 2015, vora les 07:30 hores, per:

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

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

3. Atorgar els recursos procedents. 

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

1.2.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. 2570/2017 DE SUBSTITUCIÓ PALS 
DE FUSTA DE TELEFÒNICA PER DE FORMIGÓ   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR
Número d’expedient: 2570/2017
Interessat: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.

1. Fets 

1.1 En dates 21 i 22 de març de 2017, el Sr. Alberto Ortega Sanchez, actuant en representació de 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, va sol·licitar llicència urbanística d’obres per la realització de les obres 
consistents en:

- c/ Llobregat, 13 pal de fusta núm. 647 TIPUS 8D PER PAL DE FORMIGÓ TIPUS 8TC/1250 al c/
Llobregat, 13 (s/ref. 01754796).

- c/ Pescadors, 23 i 29 pal de fusta núm. 324 i 322 TIPUS 7E I 8D PER PALS DE FORMIGÓ TIPUS 8
TC/1600 al (s/ref. 01754792).

- c/ Guadalquivir cantonada c/ Jordi Garí, pal de fusta núm. 2218 TIPUS 8E PER PAL DE FORMIGÓ
TIPUS 8TC/1250 (s/ref. 01754789).

- c/ Jordi Gari cantonada c/ Vístula, pal de fusta núm. 2215 TIPUS 8D PER PAL DE FORMIGÓ TIPUS 8
TC/1250 (s/ref. 01754788)

- c/ Tajo, 15 pal de fusta núm. 2214 TIPUS 8E, PER PAL DE FORMIGÓ TIPUS 8 TC/1250 al (s/ref.
01755270).

- c/ Estany, núm. 21 i Rbla Costa Daurada, 30 pals de fusta núm. 219 TIPUS 8E i 223 TIPUS 8E,
respectivament, PER PALS DE FORMIGÓ TIPUS 8TC/1600 (s/ref. 01755269).

1.2 En data 2 de maig de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès l’informe favorable que consta a 
l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació técnica presentada.
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- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la 
finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si 
s’escau.
- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans 
d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi 
quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de la 
rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cms. d’asfalt es 
realitzarà només per un costat.
- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de tràfic 
afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel peticionari de les 
obres.
- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni 
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.
- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així 
com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà 
tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el que 
estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament.
- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança de gestió de residus per obres, d’acord amb el que estableix l’article 19 
de la OF 2.1.5 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria 
d’urbanisme” de l’actual ordenança Fiscal.
L’import de la fiança queda fixat en la quantia d’11 €/tona amb un import mínim de 150
€. D’acord amb l’estudi de gestió de residus aportat per l’empresa, s’estableix un import
mínim de 150 € com a fiança de gestió de residus.
Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen realitzar, 
sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, ni les competències corresponents al 
Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria, ni d’altres organismes que hi puguin ser 
implicats.
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 
llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes
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d’edificació i d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes
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.
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.
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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.
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 período 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 producción 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 es 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 
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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 
Urbanisme i per unanimitat acorda:

- c/ Llobregat, 13 pal de fusta núm. 647 TIPUS 8D PER PAL DE FORMIGÓ TIPUS 8TC/1250 l c/ 
Llobregat, 13 (s/ref. 01754796).
- c/ Pescadors, 23 i 29 pal de fusta núm. 324 i 322 TIPUS 7E I 8D PER PALS DE FORMIGÓ TIPUS 8 
TC/1600 al (s/ref. 01754792).
- c/ Guadalquivir cantonada c/ Jordi Garí, pal de fusta núm. 2218 TIPUS 8E PER PAL DE FORMIGÓ 
TIPUS 8TC/1250 (s/ref. 01754789).
- c/ Jordi Gari cantonada c/ Vístula, pal de fusta núm. 2215 TIPUS 8D PER PAL DE FORMIGÓ TIPUS 8 
TC/1250 (s/ref. 01754788)
- c/ Tajo, 15 pal de fusta núm. 2214 TIPUS 8E, PER PAL DE FORMIGÓ TIPUS 8 TC/1250 al (s/ref. 
01755270).
- c/ Estany, núm. 21 i Rbla Costa Daurada, 30 pals de fusta núm. 219 TIPUS 8E i 223 TIPUS 8E, 
respectivament, PER PALS DE FORMIGÓ TIPUS 8TC/1600 (s/ref. 01755269).

2. La present llicència d’obres queda subjecte a les condicions particulars, de l’informe emès per 
l’enginyer tècnic 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.

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

Codi Segur de Validació a329be25b92f4e439229c0010cd3896f001

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=a329be25b92f4e439229c0010cd3896f001


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: 
- 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.

1.2.2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 5 REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL   

Identificació de l’expedient

Aprovació certificació obres núm. 5 i factura del mes de març, projecte de remodelació del camp de 
futbol de Calafell

Fets

Vista la certificació d’obra núm. 5, i la factura corresponent al mes de març, relativa al projecte de 
remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària VORACYS, SL, per 
un import 341.010,05€.

Atès que la mateixa ha estat conformada pel director de les obres, l’arquitecte municipal, Joan López 
Vila.

Vist l’informe núm. 0780_16, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient de licitació 
de les obres.

Fonaments de dret

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra núm. 5, i la factura corresponent al mes de març, relativa
al projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària 
VORACYS,SL, per un import 341.010,05€.

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

1.2.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 2 I FACTURA MES DE MARÇ , ADEQUACIÓ I 
AMPLIACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI DE LA COOPERATIVA AGRICOLA PER UBICAR LA NOVA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL   

Identificació de l’expedient
Aprovació certificació obres núm. 3 i factura del mes de març, adequació i ampliació de l’antic edifici 
de la Cooperativa Agrícola per ubicar la nova biblioteca municipal de Calafell.

Fets

Vista la certificació d’obra núm. 3, i la factura corresponent al mes de març, relativa la projecte 
d’adequació i ampliació de l’antic edifici de la Cooperativa Agrícola per ubica la nova biblioteca 
municipal de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL per un 
import de 25.422,40€

Atès que la mateixa ha estat conformada pel director de les obres, l’arquitecte municipal, Xavier 
Canyellas Vidal.
Vist l’informe núm. 0858_16-PD1596, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient 
de licitació de les obres.

Fonaments de dret

Vistes les atribucions que em són conferides per decret d’Alcaldia 2011/2688, de data 1 de juliol,
proposo l’adopció del següent acord

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

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra núm. 3, i la factura corresponent al mes de març, relativa al 
projecte d’ adequació i ampliació de l’antic edifici de la Cooperativa Agrícola per ubicar la nova
biblioteca municipal de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, 
SL per un import de 25.422,40€

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

1.2.4. APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA 1 i 2, I FACTURES MAS DE MARÇ I ABRIL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ CARRER MAJOR, JESUS FINS MARE DE DEU DE LA COVA I PLAÇA CAL CUBANO   

Identificació de l’expedient
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Aprovació certificació obres núm. 1 i 2 i factura dels  mesos de març i abril, projecte d’urbanització del 
carrer Major, Jesús fins Mare de Déu de la Cova i plaça Cal Cubano

Fets

Vistes les certificacions d’obra núm. 1 i 2, i les factures corresponent als mesos de març i abril relatives 
al projecte d’urbanització del carrer Major, Jesús fins Mare de Déu de la Cova i plaça Cal Cubano, 
presentades per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per uns imports de 7.875,19€ i 73.767,57€, 
respectivament

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

Vist l’informe núm. 0859_16-PD1597, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient 
de licitació de les obres.

Fonaments de dret

Vistes les atribucions que em són conferides per decret d’Alcaldia 2011/2688, de data 1 de juliol, 
proposo l’adopció del següent acord

PRIMER.- Aprovar les  certificacions d’obra núm. 1 i 2, i les factures corresponent als mesos de març i 
abril relatives al projecte d’urbanització del carrer Major, Jesús fins Mare de Déu de la Cova i plaça Cal 
Cubano, presentades per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per uns imports de 7.875,19€ i 
73.767,57€, respectivament.

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 les  certificacions d’obra núm. 1 i 2, i les factures corresponent als mesos de març i 
abril relatives al projecte d’urbanització del carrer Major, Jesús fins Mare de Déu de la Cova i plaça Cal 
Cubano, presentades per l’empresa adjudicatària BECSA SAU, per uns imports de 7.875,19€ i 
73.767,57€, respectivament.

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

1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - CADASTRE

1.3.1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE L’EXERCICI 2017   

Es dona compte mitjançant el decret 1588/2017, de data 27 d’abril de 2017, de l’aprovació anual de 
l’Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials de l’exercici 2017, el qual es transcriu 
literalment:

DECRET NÚM 1588/2017

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
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Expedient 3059/2017, relatiu a la resolució d’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de 
característiques especials de l’exercici 2017.

Fets

1. Resultant que el tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics va ordenar la incoació 
d’expedient per a l’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques especials.

2. Resultant que s’ha rebut de la Direcció General del Cadastre el padró cadastral i la resta de 
documents expressius de les seves variacions.

3. Considerant que l’aprovació del padró correspon al tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics.

4. Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

5. Vist l’informe del director de Serveis Econòmics.

6. Vist l’informe proposta de la responsable del Departament de Cadastre.

Fonaments de dret

1. Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRLRHL).

2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

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

4. Aquesta competència està delegada segons decret d'Alcaldia 2015/2669, de data 22 de juny de 
2015, de delegació d’atribucions als tinents d’alcalde.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques especials corresponent a 
l’exercici 2017 que ascendeix a un total de 307.633,04 euros, i compta amb 1 registre.

2. Procedir a la seva exposició al públic mitjançant anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3. Durant el termini dels 20 dies naturals posteriors al primer dia de cobrament, l’interessat podrà 
consultar el padró al Departament de Cadastre, situat a Plaça Catalunya, 31, 1r pis, de 9.00 a 14.00 
hores.

4.- En cas de disconformitat amb les dades contingudes al padró, l’interessat podrà presentar recurs de 
reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del 
període d’exposició pública.
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5.- Fixar el termini de recaptació en període voluntari des del dia 2 de maig fins al dia 7 de juliol de 
2017, d’acord amb el calendari del contribuent previst per l’exercici 2017.

6.- Donar coneixement a la Junta de Govern.

7.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE.

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

ÚNIC.- Quedar-ne assabentats del contingut del decret.

1.3.2. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2017   

Es dona compte mitjançant el decret 1642/2017, de data 27 d’abril de 2017, de l’aprovació anual de 
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l’exercici 2017, el qual es transcriu literalment:

DECRET NÚM 1642/2017

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient 3056/2017, relatiu a la resolució d’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana de l’exercici 2017.

Fets

1. Resultant que el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics va ordenar la incoació 
d’expedient per a l’aprovació del padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

2. Resultant que s’ha rebut de la Direcció General del Cadastre el padró cadastral i la resta de 
documents expressius de les seves variacions.

3. Considerant que l’aprovació del padró correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Econòmics i 
Urbanístics.

4. Considerant que el padró ha d’exposar-se al públic mitjançant Anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

5. Vist l’informe del director de Serveis Econòmics.

6. Vist l’informe proposta de la responsable del Departament de Cadastre.

Fonaments del dret

1. Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRLRHL).
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2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

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

4. Aquesta competència està delegada segons decret d'Alcaldia 2015/2669, de data 22 de juny de 
2015, de delegació d’atribucions als tinents d’alcalde.

Resolució

Per tant, resolc:

1.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana corresponent a l’exercici 
2017 que ascendeix a un total de 20.092.797,77 euros, i compta amb un total de 40.833 registres.

2.- Procedir a la seva exposició al públic mitjançant anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3.- Durant el termini dels 20 dies naturals posteriors al primer dia de cobrament, els interessats podran 
consultar el padró al Departament de Cadastre, situat a Plaça Catalunya, 31, 1r pis, de 9.00 a 14.00 
hores.

4.- En cas de disconformitat amb les dades contingudes al padró, els interessats podran presentar 
recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de 
finalització del període d’exposició pública.

5.- Fixar el termini de recaptació en període voluntari des del dia 2 de maig fins al dia 7 de juliol de 
2017, d’acord amb el calendari del contribuent previst per l’exercici 2017.

6.- Donar coneixement a la Junta de Govern.

7.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i a BASE.

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

ÚNIC.- Quedar-ne assabentats del contingut del decret.

1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

1.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LES REVISIONS EXTRAORDINÀRIES PER A L’AVALUACIÓ DE LES 
CONDICIONS PSICOLÒGIQUES PER TAL DE COMPROVAR SI ES CONTINUA AMB LA CAPACITAT 
SUFICIENT PER PODER PORTAR ARMES DE FOC DE DIFERENTS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL   

Fets

1. El 25 d’abril de 2017 l’inspector en cap accidental de la Policia local d’aquesta Corporació emet 
informe en el qual sol·licita les revisions extraordinàries del personal adscrit al Cos de la policia 
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local, i que tot seguit es relacionen, amb motiu de la baixa per incapacitat de llarga durada que 
han patit, per tal de comprovar si continuen tenint la capacitat suficient per poder portar armes 
de foc.

Agents: 

Caporal:

Sr. A. C. F. Sr. V. G. Z.
Sr. F. J. G. P.

2. Atès que l’esmentat personal és funcionari de carrera en situació d’actiu en aquesta Corporació.

3. El 16 de desembre de 2016 el Torn d’Intervenció professional del Col·legi de Psicòlegs de
Catalunya, emet informe sobre el resultat de l’avaluació de les condicions psicològiques per a la
tinença i ús d’armes de foc realitzades a una part de la plantilla adscrita al Cos de la Policia Local
de l’Ajuntament de Calafell, conforme el que preveu el Reglament d’armes de les Policia locals de
Catalunya.

4. Vist l’esmentat informe, el qual, una vegada analitzats els resultats de les proves i les entrevistes,
fa una valoració global destacant dos grups diferenciats en relació a les condicions per a dur arma
de foc reglamentària, que són: APTE i NO APTE.

5. Atès que a l’esmentat acord no consten alguns dels membres que haurien d’haver realitzat les
esmentades proves, però que no van poder-ho fer per trobar-se en situació de baixa per
incapacitat temporal, com és el de les persones més amunt esmentades.

6. Atès que l’objectiu és avaluar les aptituds i trets de personalitat per tal de revisar la capacitat del
policia per dur l’arma de foc reglamentària, tenint en compte que la personalitat de l’individu té
un caràcter dinàmic i poden succeir esdeveniments biogràfics que alterin l’equilibri personal, sent
els resultats de les proves psicotècniques limitades en el temps, i totalment confidencials els
resultats.

7. Atès que aquestes revisions psicotècniques han de ser dutes a terme per especialistes i tenen un
cost, cal sol·licitar a la Intervenció municipal l’existència de consignació pressupostària, d’acord amb
el pressupost que s’emeti per part del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.

8. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0171/2017/RH/CG, de data 26 d’abril
de 2017, que queda unit a l’expedient.

9. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 0643_17, de data 4 de maig de 2017, sobre
l’existència de crèdit per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dret

1. L’article 3.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que els cossos de policia local també es
regeixen per aquest Estatut i per la legislació de les comunitats autònomes, excepte en el que
estableix per a ells la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. Article 39 de la Llei Orgànica 2/1986, de 3 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, sobre
policies locals, en quant és competència atribuïda a la Comunitat Autònoma de Catalunya la
coordinació de les policies locals.
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3. Articles 51 i següents de la Llei Orgànica 2/1986, de 3 de març, de Forces i Cossos de Seguretat,
sobre policies locals.

4. Article 1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, sobre l’aplicació
d’aquesta normativa a “tots els cossos de policia que depenen dels municipis de Catalunya,
denominats genèricament “policies locals”.

5. Article 8 de l’esmentada Llei en quant a l’armament dels policies locals: “Els policies locals, com a
integrants d’un institut armat, han de dur l’armament reglamentari que se’ls assigni. Així mateix,
han de disposar dels altres mitjans tècnics i operatius necessaris per al compliment de llurs
funcions. 2. L’alcalde ha de determinar, en forma motivada, les circumstàncies i els serveis en què
no s’han de dur armes de foc.”

6. Article 6 del Decret 219/1996, de 12 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les
Policies Locals de Catalunya, sobre la responsabilitat, segons el qual “l’alcalde, o persona en qui
delegui, adoptarà els controls i les mesures de seguretat que cregui necessàries per evitar la
pèrdua, la sostracció o l’ús indegut de les armes i, sense perjudici de la responsabilitat penal i/o
disciplinària que correspongui als titulars de les guies, serà també responsable, sempre que aquest
supòsit es produeixin, per al concurrència de manca d’adopció de les mesures necessàries o de la
seva insuficiència.”

7. Article 23 de l’esmentat Decret 219/1996, de 12 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’armament de les Policies Locals de Catalunya, sobre revisions psicotècniques.

8. Article 25 de l’esmentat Decret 219/1996, de 12 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’armament de les Policies Locals de Catalunya, sobre la formació de tir.

9. Article 26 del Decret 219/1996, en quant a les revisions extraordinàries. “26.1   L'alcalde, per
iniciativa pròpia o a proposta del cap del cos o del comandament responsable de l'armament,
podrà sol·licitar, si ho creu convenient, una revisió dels  efectius de la plantilla de la policia local, a
realitzar per part de tècnics especialistes, per tal de comprovar si continuen tenint la capacitat
suficient per poder portar armes de foc. Tots els membres de les plantilles de policia local resten
obligats a sotmetre's a les proves que es realitzin amb aquest objectiu.”

10. Resolució IRP/154/2010, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual
s’estableixen els criteris orientatius d’avaluació per a la valoració de les condicions psicològiques
per a l’ús de l’arma de foc dels membres dels cossos de policia local de Catalunya, i en especial
l’article 6 el qual disposa que “D’acord amb el que estableix l’article 23.3 del Reglament
d’armament de les policies locals, aprovat pel Decret 219/1996, de 12 de juny, la persona
interessada té dret a ser informada  sobre el resultat de la revisió mitjançant una entrevista amb el
professional o la professional que l’hagi avaluat i ha de sol·licitar aquesta informació per via
reglamentària a l’alcaldia o a la persona en què s’hagi delegat. Les persones avaluades que hagin
obtingut el resultat de no aptes en les proves psicotècniques o en el cas que els peritatges
d’aquesta naturalesa desaconsellin que facin ús de l’arma poden sol·licitar una nova avaluació un
cop transcorreguts sis mesos des de la realització de l’anterior.”

11. Article 114.1.d) del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
d’Armes en quant diu: “Al personal que a continuació se indica, siempre que se encuentre en
servicio activo o disponible, le será considerada como licencia A su tarjeta de identidad militar o
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carné profesional: … d) Los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 
y de las Corporaciones locales”.

12. Article 118.2 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes,
en tant que amb la llicència A els agents de la Policia Local podran posseir una arma curta, a part
de la reglamentària. “2. Con el mismo tipo de licencia, los Cabos y Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil, los Cabos Primeros Especialistas Veteranos de la Armada, los integrantes de la
Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, los equivalentes de los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas y el personal de los Cuerpos de Policía de las Corporaciones locales, así
como los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, sólo podrán poseer un arma corta,
aparte de las que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones.”

13. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1
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, en referència a les atribucions de l’Alcalde.

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

15. 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. Sol·licitar una revisió extraordinària de les proves psicotècniques corresponents per a l’avaluació
de les condicions psicològiques per a la tinença i ús d’armes de foc, i pràctiques de tir del personal
que tot seguit es relaciona, pels motius descrits en la relació de fets.

Agents: 

Caporal:

Sr. A. C. F. Sr. V. G. Z.
Sr. F. J. G. P.

2. Informar als interessats que la realització de les proves psicotècniques corresponents per a
l’avaluació de les condicions psicològiques per a la tinença i ús d’armes de foc, i pràctiques de tir
tenen caràcter obligatori.

3. Informar que, d’acord amb el que estableix l’article 25 de l’esmentat Decret 219/1996, aquells
membres que tinguin l’arma retirada no resten obligats a la formació de tir.

4. Notificar aquesta resolució de forma individualitzada a cada interessat, per tal de preservar la
confidencialitat, i al Cap de la Policia local per al seu coneixement i efectes.
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1.4.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE MAIG 
DE 2017   

Fets

1. Vist que als/a les empleats/empleades, tant en règim de personal laboral com funcionari, i que tot
seguit es relacionen, els hi correspon l’abonament d’un nou trienni pel venciment en la seva
antiguitat en la data indicada.

GRUP TREBALLADOR
ANTIGUITAT 

TRIENNIS

DATA 
NOU 

TRIENNI
NOU  

TRIENNI
DATA  

EFECTES
ANTIGUITAT 
MENSUAL

DETALL NÚM 
TRIENNIS

 C1 
M. Q., R. (agent policia local)

14/04/2011 14/04/2017 2 01/05/2017 44,66
1 de C2 + 1 de C1    
(aplicació Llei 3/2015)

 C1 
V. I., J. (agent policia local)

14/04/2014 14/04/2017 1 01/05/2017 26,58
1 de C1
(aplicació Llei 3/2015)

 C1 
R. L., S. (agent policia 
local) 18/04/2005 18/04/2017 4 01/05/2017 80,82

3 de C2 + 1 de C1    
(aplicació Llei 3/2015)

 E S. P., C. 18/04/2002 18/04/2017 5 01/05/2017
68,05 5 de AP

 C2 B. M. S. A., M 20/04/2002 20/04/2017 5 01/05/2017
90,40 5 de C2

 E E. N., J. 24/04/1999 24/04/2017 6 01/05/2017
81,66 6 de AP

 C1 
O. V., J. (agent policia 
local) 01/05/1978 01/05/2017 13 01/05/2017 243,54

12 de C2 + 1 de C1    
(aplicació Llei 3/2015)

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat prevista
en el pressupost municipal per a l’any 2017.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0194, de 8 de maig de 2017, que queda
unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Vist el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administraves
(DOGC  núm. 6830, de 13/03), de reclassificació al subgrup C1 de les categories d’agent i
caporal, a efectes administratius de caràcter econòmic, que afegeix una disposició addicional a la
Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, amb data d’efectes a l’endemà d’haver estat
publicada en el DOGC, el que suposa que el personal adscrit al Cos de la Policia local de Calafell,
amb categories d’agent i caporal amb venciment de trienni a partir del dia 14 de març de 2015,
meritaran el nou trienni amb el valor econòmic del subgrup C1.

2. Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC
de 13/03/2015) disposa, pel que fa a la meritació dels triennis, que:
 “S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies 
locals, amb el text següent:
«Setena
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1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica 
es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la 
classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de 
treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a 
què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual 
pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.

3. Article  25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

4. Article 102.b) i disposició addicional dotzena 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.

5. Articles 160.2.b) i 161-164 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

6. Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

7. Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

8. Article 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, pel que fa a les
retribucions del personal del sector públic.

9. Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als efectes econòmics dels
triennis.

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel que
fa a l’antiguitat del personal laboral.

11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, pel
que fa a les retribucions econòmiques per antiguitat.

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

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.
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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 el reconeixement als/a les empleats/empleades esmentats en la part expositiva d’aquest
escrit el venciment del trienni i el seu abonament, amb efectes del dia 1 de maig de 2017, d’acord
amb les quanties legalment establertes i atenent al seu grup professional.

2. Aprovar la despesa i la seva aplicació en la nòmina del mes de maig de 2017 dels imports dels
triennis esmentats, que corresponguin.

3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria
municipals, i a la Gestoria que porta els assumptes de personals, per la seva efectivitat.

1.4.3. PROPOSTA SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UN MÒDUL DELS SIS DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA QUE S’IMPARTIRÀ EN AQUESTA CORPORACIÓ DE “CURS DE PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ”, EN COL•LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PLA 
AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTINUA 2017 EN EL QUAL S’ESTÀ ADHERIT.   

Fets

1. El 6 de febrer de 2017 per acord de Ple es va aprovar l’adhesió al Pla agrupat de formació continua 
2017 de l’Associació Catalana de Municipis, Comarques i les diputacions de Girona, Lleida i 
Tarragona, dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de 
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSI-F).

2. Analitzades les necessitats formatives del personal empleat d’aquesta Corporació, i amb l’objectiu 
de què la plantilla tingui un coneixement general en la tramitació administrativa conforme a la nova 
normativa vigent, l’Ajuntament de Calafell va sol·licitar a la Diputació de Tarragona, fent ús 
d’aquesta adhesió al Pla agrupat, la subvenció en la realització d’un curs de “Procediment 
Administratiu Comú”. La proposta duta a terme és, impartir un curs anomenat “Procediment 
Administratiu Comú”, amb afectació al personal administratiu i tècnic dels grups C1, C2, A1 i A2, 
distribuït en sis mòduls, de vuit sessions, de tres hores de durada cadascuna, amb un màxim de 23 
persones per mòdul, sent cadascun de 24 hores formatives, amb un total de 144 hores formatives 
totals impartides.

3. Donat el gran nombre d’alumnes que suposa l a realització d’aquesta acció formativa, i el cost que 
suposa la realització del mateix, es va acordar que la Diputació de Tarragona es faria càrrec de cinc 
mòduls, i un aniria a càrrec de l’Ajuntament de Calafell, així com de les despeses de desplaçament 
del professor que hi corresponguin en aquest cas.

4. La Diputació de Tarragona ha assignat la impartició d’aquest curs al següent col·laborador:

Curs de “Procediment Administratiu Comú” a:

MARCOS CASTRO GARCÍA 
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Adreça: Avinguda del Carrilet nº3, Edifici D, 3ª planta, 
08902, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.

5. El 4 d’abril de 2017 té entrada aquesta Corporació (RGE número 2017/11087) proposta formativa i
pressupost del professor assignat, senyor Marcos Castro García, del preu de cada mòdul i de les
despeses de desplaçament, sent les següents:
Preu mòdul: 1.800 € (75 €/hora x 24 hores)
La quantitat està exempta d’IVA per aplicació de l’article 20.1.10 de la Llei 37/1992, d’IVA en el cas
de persones físiques.
La retenció d’IRPF és del 15%.
Despeses de peatge:  per cada viatge d’anada 10,72 € de peatge i 6,12 € benzina

   per cada viatge de tornada 10,72 € de peatge i 6,12 € benzina

6. Atès que la durada del curs és de 8 setmanes a raó de 6 mòduls per setmana, es proposa el seu
inici la segona quinzena de maig i la seva finalització la darrera quinzena de setembre de 2017,
deixant el període de vacances des de la segona setmana de juliol i fins a la meitat de setembre.

7. Atès que cal sol·licitar a la Intervenció municipal l’existència de crèdit per atendre la despesa d’un
mòdul a la partida pressupostària: D01 9206 2270600 Estudis i treballs tècnics.

8. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 0673_17, de data 9 de maig de 2017, sobre
l’existència de crèdit per fer front a aquesta despesa.

9. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm.166/2017/RH/CG, de 20 d’abril, i que
queda unit a l’expedient.

  Fonaments de dret

1. Article 4 de la Secció Segona dels Drets i Deures Laborals Bàsics de l’Estatut dels Treballadors. Els
treballadors tenen  com a dret bàsics, amb el contingut i l’abast que la normativa específica,
disposa per a cadascun en la relació del treball a la promoció i a la formació professional.

2. Reglament de formació de l’Ajuntament de Calafell aprovat i publicat, com a Annex 2, juntament
amb el Pacte socioeconòmic del personal funcionari i en el Conveni Col·lectiu del personal laboral
de l’Ajuntament de Calafell, en el BOPT en data 04.04.2011, i BOPT de 30.03.2011,
respectivament, prorrogats ambdós d’acord amb el s’estipula.

3. Pla agrupat de formació continua 2017 de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de
Tarragona, al qual l’Ajuntament de Calafell està adherit.

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

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

6. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.
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7. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

8. 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.

Per tot el que s’ha exposat proposo a la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, l’adopció del 
següent acord, previ informe de la Intervenció municipal sobre l’existència de consignació 
pressupostària per fer front al mòdul a càrrec d’aquesta Corporació:

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. Dur a terme la realització de l’acció formativa del curs “Procediment administratiu Comú” al
personal administratiu i tècnic de la Corporació, en els extrems exposats en la relació de fets.

2. Aprovar el pagament del cost d’un mòdul del curs anomenat “Procediment Administratiu Comú”
per un import total brut de 1.800 €, més les despeses de desplaçament del professorat que suma la
quantitat de 270 €, a favor del senyor Marcos Castro García, mitjançant transferència bancària al
compte següent:

La Caixa
ES24-2100-3007-32-2300090028
BIC CAIXESBBXXX

3. Donar compte d'aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria i al departament de
Recursos Humans perquè en tinguin coneixement i als efectes corresponents.

1.4.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER MATRIMONI D’UNA 
TREBALLADORA D’AQUEST AJUNTAMENT.   

Fets

1. El 4 de maig de 2017, (RGE número: 14642), té entrada en aquesta Corporació instància de la 
treballadora N. R. C., amb categoria d’auxiliar administrativa, adscrita al departament 
d’Intervenció, en règim de personal funcionari interí, en què sol·licita gaudir dels quinze dies 
naturals per matrimoni del 26 de maig al 9 de juny de 2017.

2. Juntament amb la instància acompanya còpia del document que acredita la data del casament, en 
la qual es fa constar que la cerimònia es celebrarà en data 26 de maig de 2017.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 197/2017/RH/CG, de data 9 de maig de 
2017, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Articles 1, 2 i 48.l) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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2. Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

3. Article 16 del Pacte Socio-econòmic del personal funcionari al Servei de l'Ajuntament de Calafell,
pel període 2010-2012.

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

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. Concedir a la treballadora senyora N. R. C., amb categoria d’auxiliar administrativa, adscrita al 
departament d’Intervenció, en règim de personal funcionari interí, el permís per matrimoni 
durant quinze dies naturals consecutius, del 26 de maig al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.

2. Notificar aquest acord a la part interessada  i informar als departaments  d’Intervenció i Recursos 
Humans. 

1.4.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL NECESSARI PER DUR A TERME 
EL PROGRAMA D.2 ACTUACIONS PROFESSIONALS, PROJECTE FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL DE 
PERSONES IMMIGRADES. UN PAS ENDAVANT!, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC 
CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE 
RREQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”. EXPEDIENT NÚMERO 
TTB-092/16.   

Fets

1. El 22 de desembre de 2016 aquesta Corporació va rebre resolució del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), de data 13 de desembre de 2016, d’atorgament de la subvenció presentada en
el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: “Projecte Treball als barris 2016”. Número d’expedient TTB-092/16.

2. Les accions atorgades amb número d’expedient TTB-092/16 tenen un import total atorgat de
165.562,72 euros, sent una de les accions atorgades la següent:
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Programa D. Programes d’experienciació laboral.

Codi DX-02 Foment de la inclusió social de persones d’origen immigrades:un pas endavant!. 
Import atorgat: 13.568,70 €.

3. El 6 de març de 2017 per acord de Junta de Govern Local es van aprovar les bases que han regit 
el procés selectiu per a la contractació de personal tècnic per a cobrir un lloc de treball temporal 
com a tècnic/a d’acollida, a jornada completa.

4. El 16 de febrer de 2017 es va publicar l’oferta pública de treball a l’Oficina de Treball del Vendrell, 
numero 09/2017/5011.

5. El 28 de març de 2017 s’aixeca acta del procés de selecció de l’òrgan qualificador i, que queda 
unida a l’expedient, en la qual proposa la contractació de la persona seleccionada.

6. El 6 d’abril de 2017 la tècnica del Departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe el qual es proposa contractar, càrrec de la subvenció Programa de suport als territoris 
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2016 que regula 
l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  amb número d’expedient TTB-092/16 per dur a terme 
Programa D. Actuacions professionals projecte Foment de la inclusió social de persones 
immigrades. Un pas endavant!, com a tècnica d’acollida a la senyora E. Ma P. A. amb les 
següents condicions:  

GC: 04
Jornada: 100%
Període: 6 mesos
Salari: 1460,18 € mensuals 
Prorrateig paga extra: 243,36 € mensuals 
Cost SS: 557,91 €

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0185/2017/RH/CG, de data 28 d’abril de
2017, que queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0674_17, de data 9 de maig de 2017, sobre
l’existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

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. Contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social al personal que tot
seguit es detalla, a càrrec de la subvenció Programa de suport als territoris amb majors necessitats 
de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2016 que regula l’Ordre EMO/225/2014, 
de 22 de juliol,  amb número d’expedient TTB-092/16 per dur a terme Programa D. Actuacions 
professionals projecte Foment de la inclusió social de persones immigrades. Un pas endavant!, 
amb aquest detall:

CONTRACTACIÓ: SRA. E. Ma P. A.
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Categoria: Tècnica
Funcions: Tècnica d’acollida
Jornada: 37,5 hores setmanals (100 % jornada)
Període contractació: del 17 de maig al 16 de novembre de 2017

2. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals de la persona esmentada serà, de
conformitat amb la quantia subvencionada, amb prorrateig de pagues extres incloses, les
següents:

Treballador Sou Base Prorrata pagues 
extres

Total Brut Cost Seg. Social 
empresa

E. Ma P. A. 1460,18 € 243,36 € 1.703,54 € 557,91 €

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  E04 2441 1430002 30
Partida pressupostària seguretat social empresa: E04 2441 1600002 30
Projecte: 2016-0009-02

3. Manifestar, que per tal de donar compliment a l’Ordre EMO/225/2015, de 22 de juliol, als
contractes de treball s’han de fer constar els logos oficials del Servei d’Ocupació de Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, i s’ha de fer constar el següent literal:

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del
Projecte Treball als barris, amb número d’expedient TTB-092/16 per dur a terme Programa D.
Actuacions professionals projecte Foment de la inclusió social de persones immigrades. Un pas
endavant!”

4. Establir el següent període de prova, per no haver realitzat aquestes funcions amb anterioritat.

5. Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, als departaments de Treball, de Qualitat
de Vida, de Recursos Humans, de Tresoreria i d'Intervenció, i a la gestoria encarregada dels
assumptes de personal d'aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions
sindicals d’aquest Ajuntament.

1.4.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL NECESSARI PER DUR A TERME 
EL PROGRAMA D.1 ACTUACIONS OCUPACIONALS, PROJECTE EQUIPS D’AGENTS CÍVICS, A CÀRREC 
DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC CORRESPONENT AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB 
MAJORS NECESSITATS DE RREQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 
2016”. EXPEDIENT NÚMERO TTB-092/16.   

Fets

Treballador Període de prova

E. Ma P. A. 2 mesos
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1. El 22 de desembre de 2016 aquesta Corporació va rebre resolució del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), de data 13 de desembre de 2016, d’atorgament de la subvenció presentada en
el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: “Projecte Treball als barris 2016”. Número d’expedient TTB-092/16.

2. Les accions atorgades amb número d’expedient TTB-092/16 tenen un import total atorgat de
165.562,72 euros, sent una de les accions atorgades la següent:

Programa D. Programes d’experienciació laboral.

Codi DX-01 Equip d’agents cívics. Import atorgat: 24.969,36 €.

3. El 13 de març de 2017 per acord de Junta de Govern Local es van aprovar les bases que han regit
el procés selectiu per a la contractació de personal per a 4 llocs de treball temporals com a agents
cívics, amb una jornada del 66,67%.

4. El 14 de març de 2017 es va publicar l’oferta pública de treball a l’Oficina de Treball del Vendrell,
numero 09/2017/8053.

5. El 19 d’abril de 2017 s’aixeca acta del procés de selecció de l’òrgan qualificador i, que queda
unida a l’expedient, en la qual es proposa la contractació de les persones seleccionades.

6. El 19 d’abril de 2017 la tècnica del Departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet
informe el qual es proposa contractar, càrrec de la subvenció Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2016 que regula
l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  amb número d’expedient TTB-092/16 per dur a terme
Programa D. Actuacions ocupacionals projecte Equip d’agents cívics, les 4 persones que a
continuació es relacionen i amb les següents condicions:

Cognom1 Cognom2 Nom
A. A. S.
G. O. A.
R. E. A.
P. M. Ma P.

GC: 07
Jornada: 66,67%
Període: 6 mesos
Salari: 671,77 € mensuals 
Prorrateig paga extra: 111,96 € mensuals 
Cost SS: 256,66 € mensuals

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0187/2017/RH/CG, de data 28 d’abril de
2017, que queda unit a l’expedient.

8. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0674_17, de data 9 de maig de 2017, sobre
l’existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Legislació aplicable
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1. Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

2. Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts
destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

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

4. 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.

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007,
de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en el sentit que no regula un
procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de complir, en
tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat.

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

7. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre durada dels contractes.

8. Article 21 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant aquesta
limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no estructural.

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:
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1. Contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social al personal que tot
seguit es detalla, a càrrec de la subvenció Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2016 que regula l’Ordre EMO/225/2014,
de 22 de juliol,  amb número d’expedient TTB-092/16 per dur a terme Programa D. Actuacions
ocupacionals projecte Equip d’agents cívics, amb aquest detall:

Cognom1 Cognom2 Nom
A. A. S.
G. Ol. A.
R. E. A.
P. M. Ma P.

Categoria: Auxiliar
Funcions: Agent cívic
Jornada: 25 hores setmanals (66,67 % jornada), en torns rotatius de matí i tarda
Període contractació: del 17 de maig al 16 de novembre de 2017

2. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals de les persones esmentades serà, de
conformitat amb la quantia subvencionada, amb prorrateig de pagues extres incloses, les
següents:

Sou Base Prorrata pagues 
extres

Total Brut Cost Seg. Social 
empresa

671,77 € 111,96 € 783,73 € 256,66 €

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  E04 2441 1430002 30
Partida pressupostària seguretat social empresa: E04 2441 1600002 30
Projecte: 2016-0009-02

3. Manifestar, que per tal de donar compliment a l’Ordre EMO/225/2015, de 22 de juliol, als
contractes de treball s’han de fer constar els logos oficials del Servei d’Ocupació de Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, i s’ha de fer constar el següent literal:

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del
Projecte Treball als barris”

4. Establir el següent període de prova, per no haver realitzat aquestes funcions amb anterioritat:

Treballador Període de prova

S. A. A. 2 mesos

A. G. O. 2 mesos

A. R. E. 2 mesos

Ma P. P. M. 2 mesos
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5. Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, als departaments de Treball, de Medi
Ambient, de Recursos Humans, de Tresoreria i d'Intervenció, i a la gestoria encarregada dels
assumptes de personal d'aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions
sindicals d’aquest Ajuntament.

1.4.7. PROPOSTA SOBRE EL NOMENAMENT PER OCUPAR UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINITRATIVA, 
EN RÈGIM D’INTERINITAT, AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES   

Fets

1. El 24 d’abril de 2017, el director dels Serveis Tècnics d’Urbanisme d’aquesta Corporació, va emetre 
informe en el que manifesta la necessitat urgent de cobrir una plaça vacant d’auxiliar 
administratiu, motivada per la manca de personal que existeix al Departament d’Urbanisme, i que 
tindrà com a tasca principal la tramitació dels expedients de disciplina urbanística, sens perjudici 
que pugui donar suport a la resta de tasques administratives que es desenvolupen al departament.

2. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que han regit la 
selecció per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrita al departament 
d’Intervenció, en règim d’interinitat, i la creació d’una borsa de treball, i la seva convocatòria.

3. El 3 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local acorda la constitució de la borsa de treball 
d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents 
departaments.

4. Atès que d’acord amb el funcionament de la borsa de treball, la persona següent de la llista és 
l’aspirant, senyora A. T. A., que ha acceptat l’oferta de treball proposada.

5. Atès que en la plantilla i relació de llocs de treball actuals hi consta vacant un lloc de tr eball 
d’auxiliar administratiu amb dependència orgànica al departament d’Urbanisme i Obres.

6. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0184/2017/RH/CG, de data 28 
d’abril de 2017, que queda unit a l’expedient.

7. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 0675_17, de data 9 de maig de 2017, sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Articles 10 i 55 a 58.

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

3. Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals. Articles 94 a 98 i 118.
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4. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública. Articles
124 i 125.

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

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

7. 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.

8. 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.

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

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

1. Nomenar a la senyora A. T. A. funcionària interina adscrita a l’escala d’administració 
general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, i ocupar el lloc de treball d’auxiliar administratiu 
amb dependència orgànica al departament d’Urbanisme i Obres, amb les retribucions corresponents 
a un complement de destinació 13, i complement específic brut anual de 6.216,09€ bruts anuals, 
amb data d’efectes del 17 de maig de 2017.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada, i informar als departaments de Medi Ambient, de 
Recursos Humans, i d'Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a la gestoria encarregada de 
portar els assumptes de personal d'aquesta Ajuntament, i a la Junta de Personal, i a les seccions 
sindicals d’aquest Ajuntament pel seu coneixement. 

1.4.8. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA I DONAR PER EXTINGIT EL 
CONTRACTE DE TREBALL SUBSCRIT AMB UN TREBALLADOR CONTRACTAT A CÀRREC DE LA 
SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENT AL PROGRAMA “FEM 
OCUPACIÓ PER A JOVES 2016”. EXPEDIENT NÚMERO FOJ-6-2016   

Fets 

1. El 29 de desembre de 2016, per Decret de l’Alcaldia número 4024, es va resoldre, entre d’altres 
extrems, contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social al senyor C. 
C. G., com a tècnic de prospecció i assessorament d’empreses, des del 9 de gener
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fins el 31 d’agost de 2017, ambdós inclosos, dins del Programa “Fem Ocupació per a Joves 2016”, 
amb número d’expedient FOJ-6-2016.

2. El 5 de maig de 2017, mitjançant instància amb registre general d’entrada en aquesta Corporació 
número 14.880, el senyor C. C. G., comunica la intenció de causar baixa laboral en aquesta 
Corporació i per tant renúncia del seu lloc de feina com a tècnic de prospecció pel proper 11 de 
maig de 2017, d’acord amb l’establert a l’article 14.2 de l’Estatut dels Treballadors, de 
resolució del contracte laboral per no superar el període de prova. 

3. Atès que la renúncia sol·licitada no suposa un increment a la despesa consignada inicialment.

4. El 10 de maig de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0202/2017/CG/RH, 
que queda unit a l’expedient. 

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. Article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

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 renúncia i donar per extingit el contracte de treball d’obra o servei determinat d’interès 
social, del senyor C. C. G., com a tècnic de prospecció i assessorament d’empreses, dins del 
Programa “Fem Ocupació per a Joves 2016”, amb número d’expedient FOJ-6-2016, amb efectes 
del dia 11 de maig de 2017. 

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

1.4.9. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA PETICIÓ D’UN AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DE FINALITZAR LA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE 
LORA DEL RIO (SEVILLA)   

Fets

1. El 10 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, autoritzar la 
comissió de serveis del senyor A. R. F. G., agent de la Policia Local d’aquesta Corporació, a 
l’Ajuntament de Lora del Río (Sevilla), per un període d’un any prorrogable tàcitament fins 
un màxim de dos anys, amb efectes del dia 17 d’octubre de 2016.

2. El 19 d’abril de 2017, per Decret de l’Alcaldia núm. 0644/2017, l’Ajuntament de Lora del Río 
(Sevilla) resol donar per finalitzada la comissió de serveis del senyor A. R. F. G. a l’Ajuntament de 
Lora del Río (Sevilla), per renúncia de l’interessat, amb efectes des del 24 d’abril de 2017, 
condicionada a l’acceptació en igual sentit de la renúncia per part de l’Ajuntament de Calafell 
(Tarragona)

3. El 20 d’abril de 2017, amb registre general d’entrada d’aquesta Corporació núm. 12739, el senyor 
A. R. F. G. presenta escrit davant d’aquest Ajuntament sol·licitant finalitzar la comissió de serveis 
el 25 d’abril de 2017, i reincorporar-se a la Policia Local de Calafell.

4. El 25 d’abril de 2017 es remet escrit a l’Ajuntament de Lora del Río (Sevilla) per part d’aquesta 
Corporació (RGS número 2017/3518) donant-se per assabentada de la finalització de la comissió 
de serveis del senyor A. R. F. G. en aquell Ajuntament, i informant que es posposa la data 
d’aquesta davant la impossibilitat de donar la deguda tramitació per l’ajustament de les dates, 
i que es comunicarà un cop aprovada per la Junta de Govern Local com a òrgan competent en la 
matèria.

5. Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local en funcions de data 9 de maig de 2017, de 
conformitat en la reincorporació d’aquest agent a la plantilla de la Policia Local de Calafell, seguint 
els tràmits de la legislació vigent.

6. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 0610_17, sobre l’existència de crèdit per fer 
front aquesta despesa.

7. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0206/2017/RH/CG, de data 10 de 
maig 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.
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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, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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 sol·licitud presentada pel senyor A. R. F. G., agent de la Policia Local d’aquesta 
Corporació i, en conseqüència, donar per finalitzada la comissió de serveis de l’esmentat agent a 
l’Ajuntament de Lora del Río (Sevilla), amb efectes del dia 21 de maig de 2017, adscrivint-lo a la 
plantilla de la Policia local de Calafell en data 22 de maig de 2017.

2. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Lora del Río i a la part interessada, i informar a 
l’Inspector en Cap de la  Policia Local, als departaments de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i 
Protecció Civil, de Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a la gestoria 
que porta els assumptes de personal, i informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals, pel 
seu coneixement i als efectes escaients. 

1.4.10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN NOU ÒRGAN QUALIFICADOR EN LA 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL, 
AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL   

Fets

1. El 10 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local, va quedar assabentada del Decret de l’Alcaldia
núm. 1232 de data 5 d’abril de 2017 pel qual s’aprovava, entre d’altres extrems, la composició de
l’òrgan qualificador del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la confecció d’una
borsa de treball de treballador/a social, amb adscripció al Departament de Qualitat de Vida de
l’Ajuntament de Calafell.
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Tanmateix es fixaven les dates per a la realització de les proves corresponents a la fase d’oposició, 
que començaven el 25 d’abril de 2017.

2. Donat que el 24 d’abril de 2017, vàrem ser coneixedors que els representants de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya no podien assistir a les proves, el titular per un tema
d’agenda i el suplent per malaltia de durada indeterminada, es va demanar a l’Escola el
nomenament de nous representants.

3. El 4 de maig de 2017, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya va designar nous membres pel
tribunal qualificador de la convocatòria de treballador/a social d’aquesta Corporació, la qual cosa
va avançar per mail de la mateixa data, nomenant el següent personal:

Vocal titular: Sra. Ma del Pilar Molero Espinosa,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ST a Tarragona

Vocal suplent: Sra. Montserrat Rodríguez Borrega
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

4. Atès que aquest nou nomenament suposa aprovar la nova composició de l’òrgan qualificador, així
com la seva publicació per a possibles recusacions.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0207/2017/RH/CG, de data 10 de maig de
2017, que queda unit a l’expedient.

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. 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.

7. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
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8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

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

1. Aprovar la nova composició de l’òrgan qualificador en la convocatòria per a la confecció d’una
borsa de treball de treballador/a social, amb adscripció al Departament de Qualitat de Vida de
l’Ajuntament de Calafell, sent el següent:

President:
Titular: Sr. Antoni Albacete Gascón, arxiver de la Corporació
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació

Vocals:    
Titular: Sra. Marta Romera Nicolás, coordinadora del Departament de Qualitat de Vida de la 
Corporació
Suplent: Sra. Roser Palau Catà, treballadora social del Departament de Qualitat de Vida  de 
la Corporació 

Titular: Sra. Ma del Pilar Molero Espinosa, en representació de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya
Suplent: Sra. Montserrat Rodríguez Borrega, en representació de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya

Secretari/ària, amb veu però sense vot: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació
Suplent: Sra. Maria Vilanova Peña, tècnic auxiliar de Recursos Humans de la Corporació 

2. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la seva constitució:

Data: 8 de juny de 2017
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

3. Convocar al personal aspirant admès i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a
la realització del tercer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova teòrica:

Data: 8 de juny de 2017
Hora: A les 11:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

4. Convocar al personal aspirant admès que hagi superat el tercer exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la realització del quart exercici de la fase d’oposició, que
correspon a la prova pràctica:
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Data: 15 de juny de 2017
Hora: A les 11:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà, Av. Generalitat núm. s/n, Calafell (poble)

5. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació
als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es concedirà un
termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per
possibles recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.

6. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan
qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la
qualificació de la prova realitzada.

7. Donar trasllat d’aquesta resolució al departament de Recursos Humans, al Departament de
Qualitat de Vida, i al Comitè d’Empresa i seccions sindicals pel seu coneixement i efectes escaients.

1.4.11. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE REGIRAN LA 
SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL   

Fets

1. El 3 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar la constitució d’una borsa de
treball d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents
departaments de la Corporació.

2. Atès que aquesta borsa es troba quasi bé esgotada, bé perquè les persones que la formaven ja
han estat empleades, bé perquè han renunciat a llocs de treball ofertats per estar treballant, es fa
necessari crear una de nova per les necessitats que puguin sorgir en aquesta Corporació, i cal dur
a terme un procediment de selecció, per tal de complir amb els principis constitucionals establerts
en l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

3. Atès que el lloc de treball d’auxiliar administratiu no està catalogat com a un lloc de treball
singular.

4. Atès que per a la creació d’una borsa de treball no és necessari informe de la Intervenció Municipal
sobre l’existència de crèdit suficient. En tot cas, serà necessari en el moment de la necessitat de
cobertura.

5. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0208/2017/RH/CG, de data 11 de
maig de 2017, que queda unit a l’expedient.
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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. Article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

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

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions
públiques.

7. 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.

8. 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.

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

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

1. Aprovar les bases que regiran la selecció per la creació d’una borsa de treball d’auxiliars
administratius de l’Ajuntament de Calafell, per tal de poder donar cobertura, de forma immediata,
a futures necessitats que puguin sorgir en matèria de recursos humans.

2. Convocar un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la creació d’aquesta borsa de
treball.

3. Donar la corresponent publicitat de les bases i de la convocatòria, amb publicació íntegra en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres
mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat).
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4. Deixar sense efectes, en el moment que estigui creada i aprovada per l’òrgan competent aquesta
nova borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Calafell, l’anterior borsa
aprovada per Junta de Govern local de 3 de desembre de 2015.

5. Donar compte als departaments de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i
informar al Comitè d’Empresa, a la Junta de Personal i a les seccions sindicals, per al seu
coneixement i als efectes escaients.

ANNEX

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (codi convocatòria: RH/17/002)

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació 
d’una borsa de treball, a fi d’establir un procediment àgil, per cobrir substitucions o vacants de llocs de 
treball d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Calafell.

Les funcions a desenvolupar són les pròpies d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu:

- Tasques administratives, informàtica a nivell d’usuari, tractament de textos, fulls de càlcul, arxiu de
documents, més les que puguin ser encomanades d’acord amb la  resta de funcions del departament
d’adscripció.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, el personal aspirant ha de complir els requisits següents:

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.

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

b) 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.

c) Tenir complerts 16 anys d’edat, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxim de jubilació forçosa.

d) 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.
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e) 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.

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.

h) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).

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

3. SOL·LICITUDS

a) 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 de l’extracte de la convocatòria al BOPT.

b) 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 l’aspirant haurà de comunicar-ho 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 de drets d’examen.

c) Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius
anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació,
sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament,
www.calafell.cat).

d) 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.

e) Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les
condicions exigides en la base Segona.

f) 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.

g) Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament pel personal aspirant, que han d'adjuntar el
corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
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h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) 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).

l) Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’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.

m) Els/les 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.

n) És obligació de les persones candidates que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons
de contacte, així com una adreça de correu electrònic, als efectes de comunicació i mantenir-ho
permanentment actualitzat.

4. 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 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.

5. LLISTA D'ASPIRANTS

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació, o 
autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants 
admesos i exclosos provisional que es publicarà en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de 
l’Ajuntament (www.calafell.cat). En aquesta mateixa resolució s’inclourà la llista completa dels 
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aspirants admesos i exclosos en la convocatòria, i els motius d’exclusió. Aquesta resolució, 
publicada al BOPT, indicarà el lloc on estan exposades al públic les llistes.

5.2 Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució indicada en el BOPT per formular davant de l’òrgan que va dictar 
resolució les reclamacions que cregui oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin 
pogut produir, o per adjuntar la documentació pels quals hagin estat exclosos. Se’ls adverteix 
que, en el cas que no esmenin dins d’aquest termini, el defecte a ells imputable, que hagi motivat 
la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

5.3 Una vegada finalitzat el termini previst en l’apartat anterior, la Corporació aprovarà, mitjançant 
una resolució, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. Aquesta resolució determinarà 
el lloc, data i hora de la celebració del primer exercici del procés selectiu, i donarà a conèixer els 
noms dels membres titulars i suplents de l’òrgan qualificador. En cas que no es presentés cap 
al·legació, esdevindrà definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquesta llista definitiva 
es publicarà en el tauler d’edictes de la Corporació.

5.4 Als efectes d’admissió del personal aspirant es tindran en compte les dades que aquests facin 
constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La Corporació podrà 
requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha 
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser 
exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

6. ÒRGAN QUALIFICADOR

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent:

President/a:
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació
Suplent: Sr. Antonio Albacete Gascón, arxiver de la Corporació

Vocals:    
Titular: Sra. Mireia Ayats Escarré, Interventora acctal. de la Corporació
Suplent: Sra. Virginia Morillo López, Tresorera de la Corporació

Vocals:    
Titular: representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Vocals: 
Titular: Tècnic/a extern a designar per la Corporació
Suplent: Tècnic/a extern a designar per la Corporació

Secretària:
Titular: Sra. Maria Vilanova Peña, tècnic auxiliar de Recursos Humans de la Corporació
Suplent:  Sra. Gemma Mateo Carreras, administrativa del Departament de Secretaria de la Corporació

La designació de l’òrgan qualificador, en el seu cas, es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
com a mínim 10 dies naturals abans de les proves.
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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 Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei, l’òrgan qualificador es classifica en la categoria segona.

7. PROCÉS SELECTIU

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, 
mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir i en la superació de les proves 
corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els 
exercicis de la fase d’oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, sens perjudici de la 
seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat), juntament 
amb el llistat d’admesos i exclosos.  

La previsió per a la realització de les proves és en el mes de juliol de 2017.  

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per l’òrgan 
qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la seva 
publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), juntament amb 
els resultats de la prova anterior. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna 
notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament serà 
per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els 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 algun dels 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.

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. 59.6.b) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

8. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. FASE D’OPOSICIÓ:

a) Primer 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). 
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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.

b) Segon 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.

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.

c) Tercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Teòric. Màxim: 10 punts

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test de 40
preguntes relacionades amb els temes que figuren a l'annex 1.

La valoració es realitzarà segons el següent barem: 0,25 punts per cada resposta correcta i -0,05
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.

d) Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Pràctica. Màxim: 10 punts

De caràcter pràctic, a realitzar en el termini màxim d’una hora, i constarà de dues parts:
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- La primera consistirà en la realització d’un tractament de textos amb el programa Word,
determinat per l’òrgan qualificador, en el qual es valorarà per igual, la identitat entre allò
realitzat i el model, i la capacitat en el tractament de textos i la correcció mecanogràfica.
Màxim: 5 punts

- La segona consistirà en la realització d’un full de càlcul amb el programa Excel, determinat per
l’òrgan qualificador, en el qual es valorarà la capacitat en el tractament entre allò realitzat i el
model, mitjançant fórmules matemàtiques. Màxim: 5 punts

 Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts en cadascuna de les 
dues parts.

La puntuació de la fase total d’oposició és de 20 punts.

9. 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 pels/per les 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: 10 punts.

Únicament es valorarà la documentació degudament compulsada, presentada juntament amb la 
instància, o màxim, el darrer dia de presentació d’instàncies. Qualsevol còpia presentada no 
confrontada no es valorarà en aquesta fase de concurs.

1. Experiència professional en l’àmbit privat, desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies
de la plaça convocada d’auxiliar administratiu, fins a un màxim d’1 punt, a raó de 0,08 punts per
cada mes complert de treball.

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

 Serveis prestats a l’Administració Local desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies
de la plaça convocada: 0,125 punts per cada mes complert de treball, fins a un màxim d’1,5
punt.

 Serveis prestats en altres Administracions Públiques, diferents de la Local, desenvolupant
tasques similars amb les funcions pròpies de la plaça convocada: 0,045 punts per cada mes
efectiu de treball, fins a un màxim de 0,50 punts.

3. Formació i perfeccionament. Màxim 3 punts

3.1. Altres titulacions acadèmiques que no siguin exigides a la convocatòria i cursos de formació o
perfeccionament relacionats amb la plaça convocada, fins a un màxim de 2,5 punts, segons el
barem següent:

 Altres titulacions acadèmiques, títols universitaris, màsters o postgraus relacionats amb la plaça
convocada:
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o Altres titulacions acadèmiques reglades (batxillerat i cicles formatius): 0,15 punts
cadascun

o Títol universitari: 0,30 punts cadascun
o Postgraus i màsters universitaris: 0,50 punts cadascun

 Cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb la plaça convocada: 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.

3.2. Cursos de formació o perfeccionament relacionats en temes d’igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones: es valoraran d’acord amb els paràmetres següents, fins a un màxim de 0,50 punts, 
segons el barem següent:

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.

Només es tindran en compte les activitats formatives dels últims 10 anys. 

En el cas de cursos sobre aplicacions informàtiques (word, excel, etc), només es valorarà el darrer 
efectuat, sempre que sigui del mateix nivell.

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

10. 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.
La puntuació màxima de la fase d’oposició serà de 20 punts.

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

11. 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 
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baixa o bé certificar 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.

Per l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia compulsada de la certificació 
expedida en la qual consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives, si 
manca el número d’hores se li assignarà la mínima puntuació, i si és possible el programa formatiu.

12. QUALIFICACIONS FINALS I ESTABLIMENT DE LA BORSA

Un cop finalitzada la qualificació dels exercicis, l’òrgan qualificador publicarà una llista 
d’aprovats/aprovades amb la puntuació total obtinguda per cada persona aspirant i es publicarà al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web (www.calafell.cat) ordenada de major a menor 
puntuació.

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.

13. BORSA DE TREBALL

Totes les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa de treball 
per ordre de puntuació, i sempre que reuneixin els requisits necessaris per a ser nomenats o 
contractats d’acord amb els requisits exigits.

Aquesta borsa de treball restarà oberta fins a la convocatòria d’una nova, en el seu cas, i l’Ajuntament 
en farà ús si sorgeixen noves necessitats pels diferents departaments, ja sigui en règim laboral o 
funcionarial. 

El funcionament de la borsa es regirà per les següents normes:

1. Als efectes de buscar sempre la millor adequació entre el perfil competencial del lloc de treball a
ocupar i les característiques personals i funcionals de la persona aspirant es podrà realitzar una
prova específica i una entrevista personal cridant a les cinc primeres persones aspirants de la llista
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que, sobre la base de l’informe del lloc de treball a proveir, reuneixin les condicions i 
característiques necessàries, com és una formació específica o una experiència laboral concreta, 
acreditada documentalment en la instància presentada, per tal d’escollir la persona aspirant amb 
el perfil més adequat al lloc de treball que es necessita cobrir. Les persones no escollides en 
aquesta selecció específica, continuaran en la mateixa posició de la llista que tenien inicialment. 
En aquest cas, l’òrgan qualificador que durà a terme la prova específica i l’entrevista serà el 
mateix que ha format part del procés selectiu, si bé, un dels vocals serà substituït pel responsable 
de l’Àrea i/o Departament en la qual existeixi la necessitat del lloc de treball concret a cobrir.

2. L’horari de treball s’adequarà a les necessitats del lloc de treball a ocupar, podent ser,  jornada
continuada, partida, o rotativa, com són els serveis d’atenció al públic, i podent-se proposar
contractacions amb caràcter de jornada parcial.

3. La posició que inicialment es designi a cada persona candidata, d’acord amb la puntuació
obtinguda en el procés selectiu, es mantindrà durant tota la vigència d’aquesta borsa de treball,
independentment de si ha estat cridada per desenvolupar un lloc de treball de forma temporal o
no, excepte el que disposa els apartats següents.

3.1. Si la persona aspirant al ser cridada en temps i forma per la Corporació per una
contractació mínima de tres mesos renuncia o no compareix, no se l’exclourà de la borsa,
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. Si
per segona vegada refusa una oferta, quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa
la persona que un cop finalitzada la seva contractació, rebi un informe negatiu de la
persona responsable del servei.

3.2. Si la persona és cridada per cobrir una baixa per incapacitat temporal indeterminada i 
renuncia restarà en la mateixa posició. En cas de renuncies per contractacions inferiors a 
tres mesos es mantindrà en la mateixa 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. 

3.3. La crida a les persones aspirants serà per contacte telefònic, amb dos intents en hores 
diferents i enviament d’un correu electrònic, si aquest ha estat facilitat en la instància. Si 
a la segona trucada no s'ha pogut establir el contacte i no s’ha contestat al correu 
electrònic en un màxim de 24 hores des del seu enviament, s’entendrà que la persona 
aspirant renuncia i es seguirà el criteri de renuncia establert segons la durada de l’oferta 
de treball establert en aquestes bases, i es donarà avís a la següent persona de la llista.

3.4. Si una persona aspirant causa baixa per no superar el període de prova automàticament 
quedarà exclòs de la borsa de treball.

3.5. Si una persona aspirant renuncia al lloc i/o causa baixa voluntària mentre es troba en 
situació activa a la Corporació, no se l’exclourà de la borsa, però passarà a l’última 
posició, a excepció del que disposa el següent paràgraf. No obstant això, si renuncia dues 
vegades a un nomenament i/o contracte de treball que estigui desenvolupant, se 
l’exclourà de la borsa.
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3.6. Si una persona aspirant es troba en situació activa a la Corporació i sorgeix una oferta de 
treball en el mateix Consistori amb condicions laborals més beneficioses per a la persona 
(major durada de contracte i/o nomenament, major dedicació, per exemple) se li donarà 
opció a escollir entre les dues ofertes de treball abans de cridar a la persona aspirant 
següent de la llista. En el cas que hi hagi més d’una persona aspirant en situació d’actiu a 
la Corporació, tindrà preferència a escollir la persona aspirant que es trobi en la posició 
més alta, i si aquesta renuncia a la nova oferta restarà en la mateixa posició, i se li 
ofertarà a la persona aspirant següent en actiu, i així successivament. En el cas que la 
persona aspirant en actiu li sigui d’interès el nou lloc de treball ofertat, causarà baixa 
voluntària del lloc on es trobi en actiu, si bé aquesta baixa voluntària no suposarà moure-
la a l’última posició de la llista, sinó que romandrà en la mateixa posició en la qual es 
trobava inicialment. 

3.7. Quan un treballador temporal finalitzi el seu contracte o nomenament s’incorporarà 
novament a la posició de la borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació 
inicial quan s’ha aprovat la borsa de treball. 

3.8. No s’efectuarà la crida si del nou nomenament o contractació se superessin els períodes 
màxims d’acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments de personal 
funcionari interí previstos a la legislació vigent, excepte que la modalitat de contractació 
que s’ofereixi siguin en una modalitat de contracte que no generi concatenació de 
contractes.

14. PERÍODE DE PRÀCTIQUES I/O PROVA

Els i les aspirants admesos, un cop siguin nomenats i/o contractats iniciaran un període de prova o de 
pràctiques d’acord amb el que estableix el Conveni col·lectiu del personal laboral i el Pacte 
socioeconòmic del personal funcionari actuals de l’Ajuntament de Calafell, que serà superat de forma 
automàtica si no existeix informe desfavorable.

15. 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. 

16. 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 
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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

1. Administració local. Organització. Títol IV, capítol 1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

2. Administració local. Competències. Títol IV, capítol 2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

3. L'acte administratiu.
4. Llei d’Hisendes locals: els pressupostos locals i comptabilitat pública.
5. El procediment administratiu.
6. Els contractes del sector públic.
7. Personal al servei de les administracions públiques. Títol II i III de l’Estatut bàsic de l’empleat

públic. Classes de personal. Drets i deures.
8. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter

personal. L’administració electrònica.
9. Els documents administratius.
10. Coneixement de Calafell. Cultura i territori.
11. L’organització municipal de l’Ajuntament de Calafell.
12. Competències del municipi i de les diferents àrees.
13. Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Calafell. Composició i funcions.

ANNEX II. MODEL D’INSTÀNCIA

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (codi convocatòria: RH/17/002)

Dades personals del/de la sol·licitant

Primer cognom Segon cognom Nom

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

Nacionalitat:

Adreça

Codi Postal Població
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Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça electrònica

De conformitat a 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

Plaça:           BORSA D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS

Accés:           LLIURE Sistema de selecció: Concurs-oposició

Documentació que s’adjunta

 Currículum vitae
 Fotocòpia compulsada del DNI
 Fotocòpia compulsada de la documentació d’acord amb la base 2 de les bases específiques
 Acreditació del coneixement de català, mitjançant fotocòpia compulsada:    Sí  No
 Documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs (segons base 9 de les bases

especifiques, mitjançant fotocòpies degudament compulsades)
 Justificant de pagament dels drets d’examen:    Sí  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 2017

Signat: ___________________________________________
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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

1.4.12. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE MARÇ DE 2017,  SOBRE EL GAUDIMENT DELS 9 DIES DE 
VACANCES PENDENTS, CORRESPONENTS A L’ANY 2016,  D’UNA TREBALLADORA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ

Fets

1. El 13 de març de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar autoritzar el gaudiment dels 9 dies de 
vacances pendents,  corresponents a l’any 2016  de la senyora À. S. À., funcionària de 
carrera d’aquesta Corporació, adscrita al Departament de Secretaria, corresponent al període del 23 
de maig al 2 de juny del 2017.

2. Atès que s’ha detectat un error a la resolució de l’Acord, ja que on diu “2 de juny del 2017” ha de 
dir “sent el període de gaudiment del 23 de maig al 2 de juny del 2017.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 203/2017/RH/CG, de data 10 de maig de 
2017, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

1. Article 106.2 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.
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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. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2017,  sobre el gaudiment 
dels 9 dies de vacances pendents corresponents a l’any 2016,   de la senyora À. S. À., 
funcionària de carrera d’aquesta Corporació, adscrita al Departament de Secretaria, en el sentit 
que al període de gaudiment on diu “2 de juny del 2017” ha de dir “sent el període de 
gaudiment del 23 de maig al 2 de juny del 2017.

2. Notificar aquest acord a la part interessada, i informar als departaments de Secretaria, de Recursos 
Humans, perquè en tinguin coneixement i als efectes corresponents. 

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

1.5.1. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LLICÈNCIA AMBIENTAL   

1. Identificació de l’expedient

Assumpte: Proposta resolució provisional llicència ambiental
Expedient: ACM 111/2016
Titular: RECUPERACIÓN DE CHATARRA Y METALES JURADO ZAMBRANO S.L.
Activitat: Gestor de residus
Adreça: Polígon 3, parcel·la 53 (segregada) - 43820 CALAFELL

2. Classificació de l’activitat segons la Llei 20/2009 del 4 de setembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats:

Annex II: 

10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 
tones per any.

10.8. Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos.

3. Documentació tècnica de l’expedient:

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

Codi Segur de Validació a329be25b92f4e439229c0010cd3896f001

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=a329be25b92f4e439229c0010cd3896f001


1. Projecte tècnic de canvi substancial l’activitat de juny de 2015 , signat pel Sr. Joan Carles González
Conde, enginyer industrial, col·legiat núm. 12.538 al CEIC,  i assumeix tècnic de data 26 de juny
de 2015.

2. Annex del projecte de canvi substancial d’agost de 2016, en relació al projecte d’activitats,  signat
pel Sr. Joan Carles González Conde, enginyer industrial, col·legiat núm. 12.538 al CEIC.

3. Informe emès amb data 28 de gener de 2016 per l’arquitecte municipal, el Sr. Tomàs Gutiérrez
Garzón conforme  l’ús de GESTOR DE RESIDUS  està permès i compleix la normativa urbanística
del  POUM de Calafell a la zona.

4. Informes tècnics

S’adjunta a la present resolució els informes que es relacionen a continuació:

1. Informe integrat emès per l’òrgan comarcal ambiental (RGE 2017/12788 de data 21/4/2017),
Expedient 754/2016.

2. Informe tècnic  de data 16 de gener  de 2017 emès per l’agència de Residus de Catalunya (RGE
2436  de 23 de gener de 2017) núm. ref. ARC:TM20160027.

Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de 
l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’ Àrea de Medi Ambient, Serveis Contractats 
i Activitats.

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

PRIMER.- Concedir a la societat RECUPERACIÓN DE CHATARRA Y METALES JURADO ZAMBRANO, S.L. 
llicència ambiental de canvi substancial de l’activitat de GESTOR DE RESIDUS, subjecte al compliment 
de les  condicions i prescripcions tècniques i mesures correctores detallades en la present resolució, a la 
documentació tècnica presentada i al compliment dels condicionants continguts als informes tècnics 
emesos als antecedents de la mateixa.

SEGON .- Condicions i Prescripcions Tècniques d’obligat compliment.

Condicions genèriques

1. L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte
tècnic i la resta de la documentació presentada en la tramitació de l’expedient. En cap cas podrà
haver equips addicionals d'altres serveis finals que no estiguin contemplats al projecte i
documentació presentada.

2. L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície assenyalada en el projecte tècnic i la
documentació que l’acompanya. Tots els equipaments i maquinàries de l’establiment s’ubicaran
dins de la parcel·la, per l’interior de la tanca que el delimita (grups electrògens, dipòsits, etc...).

3. La instal·lació elèctrica haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com les
Instruccions Tècniques que li siguin d'aplicació. En els controls inicial i periòdics s'acreditarà la
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legalització de la instal·lació elèctrica i el compliment de la normativa d'aplicació.

4. No s'admetrà el funcionament en horari de nit de rètols únicament de caràcter comercial o
publicitari. En el cas que s'instal·li enllumenat exterior, l'activitat disposarà de certificat tècnic de
les característiques de l'enllumenat exterior instal·lat que acrediti el compliment del Decret
190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

5. Es donarà compliment a les condicions genèriques, específiques  i prescripcions tècniques de
l’informe integrat emès per l’òrgan tècnic comarcal i de l’informe de l’agència de residus
(s’adjunten aquests informes a la present resolució).

6. Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions que sigui necessari obtenir davant els organismes i
entitats corresponents.

7. Es disposarà d’un hidrant exterior d’incendis en  compliment de la instrucció SP-120.

8. D’acord amb l’informe emès per la tècnica de Medi ambient de l’ajuntament Calafell de data 3 de
maig de 2017,  conclou que la modificació de  l’activitat per la instal·lació d’un centre gestor de
residus, disposa d’una fossa sèptica de les aigües residuals procedents de l’activitat sanitària que
cal netejar un cop l’any com a mínim i executar els treballs necessaris pel seu correcte
funcionament i manteniment, d’acord amb l’article 62 del reglament del servei. A tal efecte, haurà
de tramitar l’autorització de l’abocament a l’Ajuntament de Calafell per poder abocar mitjançant
camió cisterna a l’ Edar de Calafell de la qual l’Ajuntament és administració actuant.

9. D’acord amb l’informe núm. 54_2017 emès per la tècnica de sanitat de l’ajuntament Calafell de
data 3 de maig de  2017,  conclou que l’activitat ha de donar compliment als següents requisits:

a) La planta de selecció i transferència de residus ha de tenir una zona de vestidors
diferenciats per homes i dones que hauran d’estar dotats de dutxes amb aigua calenta i
freda, dosificadors de sabó, eixugamans i taquilles amb sostre inclinat.  Si només tenen
contractat personal masculí hauran de disposar de vestidors per homes amb la dotació
indicada.

b) Haurà de tenir dos banys diferenciats per sexe si treballen a les instal·lacions persones
dels dos gèneres i un d’ells haurà d’estar adaptat a minusvàlids. Si només tenen
contractat personal masculí hauran de comptar com a mínim amb un bany de
minusvàlids o bé acreditar que no tenen contractada en plantilla cap persona amb
minusvalidesa i no caldrà aquest tipus d’instal·lació.

c) L’ establiment ha d’ estar dotat d’ una farmaciola amb material suficient i on constin els
telèfons d’ emergències i dels centres de salut més propers.

d) Els titulars de les instal·lacions efectuaran els plans d’autocontrols de neteja, desinfecció,
desinsectació i control de legionel·la, si s’ escau, durant tot el temps que es desenvolupi l’
activitat. Tot això sense perjudici de les modificacions que per  inspecció ocular  o
modificació legislativa es tinguin que realitzar.

e) Realitzar una gestió de residus adient de conformitat amb la legislació vigent.
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10. D’acord amb l’informe emès pel tècnic de protecció civil de l’ajuntament Calafell de data 8 de
maig de  2017,  conclou que l’activitat no és sotmesa a disposar de pla d’autoprotecció (annex I,
D30/2015) i que és procedent que es determinin les mesures per reducció del risc que en resulti
del seu anàlisi (art. 13 L4/97), tot considerant els riscos de protecció civil,  i establir els protocols
d’actuació en emergències (art. 3 D30/2015).
Es proposa que el titular de l’activitat aporti document d’anàlisi dels riscos, entre el que ha
d’analitzar els derivats de protecció civil, i ha d’establir els protocols d’actuació per les
emergències.

11. D’acord amb l’art 69 de la llei 20/2009 de 4 de desembre, caldrà  presentar a l’ajuntament, una
certificació tècnica , signada per un tècnic competent director de l’execució del projecte, visat si
s’escau, pel col·legi oficial acreditant que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte i a la
documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals i de prevenció
contra incendis exigibles d’acord amb la legislació vigent.

12. Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l’activitat no provocaran molèsties als
ocupants dels edificis propers. En tot cas, es complirà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica,  el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova la llei
16/2002, i l’assenyalat en les ordenances municipals i en la normativa que sigui d’aplicació.
L’activitat en qüestió està ubicada en una zona de sensibilitat acústica baixa C2 amb predomini de
sòl d’ús industrial.

D'acord amb l'article 45 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, es realitzarà una
sonometria per tal de comprovar els límits d’immissió sonora derivats del funcionament de
l'establiment. Es comprovaran els resultats d'aquesta prova en el control inicial. Les sonometries es
repetiran en els controls periòdics.

TERCER.-  Règim de Control Mediambiental

1. L’activitat serà objecte d’un control inicial i de posteriors controls periòdics cada sis anys per
part d’una entitat ambiental de control acreditada per  la Generalitat.

2. Seran objecte del control inicial i posteriors controls periòdics totes les prescripcions tècniques,
condicions genèriques i específiques contingudes a la present resolució així com el compliment
de l’informe integral  emès per l`òrgan tècnic ambiental comarcal i de l’informe de l’agència
de residus.

3. També serà objecte de control inicial i posterior controls periòdics el compliment de les
prescripcions tècniques dels aspectes de prevenció d’incendis de l’establiment.

4. El funcionament de l’activitat queda condicionada a l’obtenció i presentació davant
l’ajuntament, de l’acta de control inicial i posteriors controls periòdics amb resultat favorable
realitzades per una Entitat de Control acreditada.

QUART.-  Caducitat de la llicència ambiental

1. La llicència ambiental de canvi substancial atorgada caduca transcorregut un termini de quatre
anys si l’activitat no se sotmet a un control ambiental inicial.
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2. El període de posada en marxa s’inicia en el moment en que l’entitat col·laboradora de
l’administració encarregada del control inicial comunica a l’ajuntament la data d’inici
d’actuació de control inicial acordada amb el personal titular de l’activitat.

3. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d’ésser adequada i proporcional
a les característiques de l’establiment.

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

CINQUÈ.- Atorgar, en compliment del que s’estableix a l’art. 46 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, un termini màxim de quinze dies a les parts 
interessades per tal de que es puguin formular les al·legacions, els documents i les justificacions que 
considerin oportuns.

En el cas de que no es presentin al·legacions la proposta de resolució provisional esdevé definitiva 
automàticament i s’eleva a l’òrgan municipal competent perquè emeti resolució.

SISÈ.- Notificar aquesta proposta de resolució provisional als interessats, a l’ OTAC i a la resta 
d’organismes que hagin informat de l’expedient.

1.6. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA

1.6.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000666 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO NO HAVENT PRESENTAT PROVESNI 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 4303716000666, incoat contra En / Na P. H. J.

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 i 14 de l’Ordenança Municipal 
Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça Av. Mossen Jaume 
Soler, 28  el 27/03/2016 a les 15’24  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons 
descripció literal de l’acta “Gos de nom Thai, raça Stafforshire . 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 sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip 
.No desitja firmar.”
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. 
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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 P. H. 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 P. H. 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 Perez Hermoso Jonathan 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 
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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.

1.6.2. EXPEDIENT NUMERO 4303717000422 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR L’ARXIU DE 
L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303717000422 relatiu a l’aprovació de declarar 
l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció.

Fets

1. Vist que no presenta al·legacions o proposició de prova el Sr. C. H. R., en relació amb l’expedient  
sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Consum de begudes alcohòliques a la via 
pública secció 4t art 7. Material intervingut: 1 ampolla de ron Almirante amb ¼ de beguda. 
Observacions: Ampolla de ron añejo marca “Almirante”. Incidència: Que la pensava denunciada es 
identificada per esta consumint begudes alcohòliques a la via pública, tenint al seu poder l’ampolla 
intervinguda. Que el5 denunciat es informat de que disposa d’una copia de la denuncia a 
dependencies de la policia local de Calafell. La persona interessada no desitja signar l’acta.” 
constitutius d’infracció de l’article 71.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, de conformitat amb la Proposta de Resolució amb Junta de Govern Local el 03 d’abril 
de 2017 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 375,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 03 d’abril de 2017, si 
l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la 
sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la 
resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de l' import.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat dictada 
la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 262,50.-€, que el 21 d’abril 
de 2017  ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

4. Vist l'informe de l'equip instructor que s'adjunta a l'expedient. 

Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el procediment 
sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les atribucions que 
m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 21 de la Llei de 
Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.
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Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria de 
personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per el Sr. C. H. R. atès que no presenta prova 
susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, pels motius que 
s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat la seva responsabilitat i 
haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb l’import de 262,50.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. C. H. R., es declara 
responsable de la infracció. 

1.6.3. EXPEDIENT NUMERO 4303717000073 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL·LEGACIONS   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient numero 4303717000073  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 4303717000073, incoat contra En / Na P. C. S. R.

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 i 14  de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça Av. Mossèn 
Jaume Soler,30 el 13/10/2015 a les 11’42 . Dades del Gos, Nom: Krator, Raça de gos potencialment 
perillosa creuament  Pit bull Terrier i 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 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 un gos perillós lligat 
amb una corretja o cadena de més de 2 metres. 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 
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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 PP. C. S. R., 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 P. C. S. R.

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 P. C. S. R.  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.
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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.

1.6.4. EXPEDIENT NUMERO 4303717000175 RELATIU A L'APROVACIO 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 4303717000175, incoat contra En / Na G. G.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 20/02/2017 , 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 17, i 19  de l’Ordenança 
Municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, l’acta "Al carrer Baixador, 21. Venda 
ambulant d’aliments peribles. S’adjunta reportatge fotogràfic. Que el Sr G. G. no té llicència 
administrativa corresponent per exercir la venta. Que els aliments peribles en aquest cas, peixos 
(sardines)  desprèn una forta olor i un color fosc , clars indicadors que no és peix frec i estan en mal 
estat.
Que al estar en aquest estat, els aliments peribles uns 25 Kg es procedeix a abocar-los en un 

contenidor de residus orgànics, seguint protocol actualitzat….La persona interessada no desitja signar 
l’acta."

SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
greu  prevista a l’article 17 i 19 de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i ús dels espais 
públics, podent ser sancionada amb multa de  fins a 1.500 euros, en virtut d’allò establert als articles 
109 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 G. G., ha comès la infracció 
que se li imputa.

FONAMENTS JURÍDICS 
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PRIMER.- Els fets, que es declaren provats, són constitutius de la infracció greu  prevista a l’article 17 i 
19 de l’Ordenança Municipal de convivència Ciutadana i us dels espais públics podent ser sancionada 
amb multa de fins a 1.500 euros , en virtut d’allò establert als articles 109 de l’esmentada Ordenança 
Municipal.  

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

TERCER.- Correspon a l’Alcaldia la incoació i resolució de l’expedient sancionador en virtut d’allò 
disposat a l’article 105 de l’Ordenança Municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, 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 G. G. la sanció de 500 euros, com autor de la infracció 
administrativa de la infracció greu prevista a l’article 17 i 19 de l’Ordenança Municipal Reguladora de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, podent ser sancionada amb multa de  fins a 1.500 
euros, en virtut d’allò establert als articles 109 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,el pagament voluntari per 
l’inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució tindrà dret a la reducció del 30% del import, de 
conformitat amb l’article 97.3) de l’ordenança de convivència,aquest dret es perd en el cas que formuli 
al·legacions, poden efectuar el ingrés a Banc de Sabadell núm.  ES20 0081 1703 6200 0102 3503 de 
l’Ajuntament.
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1.6.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716001129 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO 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 4303716001129, incoat contra En / Na C. P. L.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 13/03//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 29  de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta  "C. Monturiol, 7 dia 
6/6/16 a las 09’30 ..Anar amb dos gossos per la via pública sense estar lligats...s’observa a aquesta 
persona per la via pública, amb dos gossos deslligats i els agents l’informen que han d’anar sempre 
lligats. Al cap d’uns minuts, els agents observen al propietari dels gossos amb els mateixos deslligats. 
Se l’informa que es realitzarà aquesta acta. ... en dues ocasions anteriors i en dies diferents s’ha 
informat que els gossos haurien d’anar lligats per la via pública. ”
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 C. P. 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 C. P. 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 Casa Prat Luis la sanció de 300 euros, com autor de la infracció 
administrativa de la infracció greu prevista a l’article 47.4 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 49.1 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.

1.6.6. EXPEDIENT NUMERO 4303716000665 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO 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 4303716000665, incoat contra En / Na A. N. A.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 13/03/2017 , 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 11, i 14  de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a Passeig Marítim 226   
el 10/04/2016 a les 11:51 Nom del gos Suri raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense llicència 
municipal pertinent. Posseir i /o portar el gos sense el certificat del cens municipal. No tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€..Portar eñ 
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gos deslligat a la via o en un espai públic. Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
Posseir el gos sense que estigui identificat amb 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 A. N. 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 A. N. 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 A. N. A. 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.

1.6.7. EXPEDIENT NUMERO 4303717000142 RELATIU A L'APROVACIODE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO 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 4303717000142, incoat contra En / Na G. G. F.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER.- En data 13/03/2017 , 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, 20, 22 i 23  de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals de companyia de Calafell, l’acta "a l’adreça 
c. Marta Moragas el 26/11/2015 a les 17.45. ...a les 15’34 hores el testimoni ressenyat informa de la 
presència d’un gos atrapat, el qual es troba en situació de risc per la seva vida, degut al temps que 
portarà atrapat,...” que es pot observar el grau important de insalubritat de la finca al observar  grans 
quantitats de deposicions tan fora com a dins de la finca..” ...que també s’observa l’estat dels gossos 
observant símptomes evidents de desnutrició i falta d’higiene dels mateixos així com la falta de 
ventilació. Condicions higienicosanitaries creant perjudici al veïns . l?interessat no desitja signar l’acta 
.”
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 
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ÚNIC.- Que segons es desprèn de l’expedient, resulta provat que En / Na G. G. F., 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 401 € fins a 2.000 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 G. G. F.

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 Guirado Guil Francisco la sanció de 300 euros, com autor de la infracció 
administrativa de la infracció greu prevista a l’article 47.4 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 49.1 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.
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1.6.8. EXPEDIENT NUMERO 4303716000655 RELATIU A L'APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIO 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 4303716000655, incoat contra En / Na P. S. D.

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 i 14  de l’Ordenança 
Municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, l’acta "a l’adreça Av Espanya,297 el 
06/04/2016 a les 12’22 gos de raça Pit bull, posseir i/o portar el gos sense la llicencia 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 152.253€. Portar el gos sense morrió 
a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.  La persona 
interessada no ha signat l’acta i rebutja copia.”

 SEGON.- Queda suficientment acreditat en l’expedient que els fets descrits constitueixen la infracció 
lleu  prevista a l’article 48.2  de l’Ordenança Municipal de Tinença d’animals de companyia podent ser 
sancionada amb multa de 401 fins a 2.000 euros, en virtut d’allò establert a l’article 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 / P. S. D., 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 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.- De la infracció consumada és responsable en concepte d’autor / a En / Na P. S. D.

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 de 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 P. S. D. 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, poden efectuar el ingrés 
a Banc de Sabadell núm.  ES20 0081 1703 6200 0102 3503 de l’Ajuntament.

1.6.9. APROVAR LA RECTIFICACIO ACORD PER ERROR MATERIAL EN LA RESERVA 
D’ESTACIONAMENT DE MINUSVALID AL CARRER DEL POU   

IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT: Aprovar la rectificació acord per error material en la reserva 
d’estacionament de minusvàlid al carrer del Pou

FETS:

El 27 de març de 2017,  mitjançant Junta de Govern Local a nom del Sr. J. M. R. es va acordar 
la reserva d’estacionament de minusvàlid al carrer del Pou

Que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenar en qualsevol 
moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la vigent 
Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú.

Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut de la  
Junta de Govern Local,  on consta:
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 XXXX-JGL
 Ha de constar:
 XXXX-JLG

Fonaments de Dret:

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

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

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

PRIMER.- Rectificar l’error material d'acord amb el que estableix l'article 109.2 de la vigent Llei de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i procediment administratiu comú,  
sent XXXX-JLG, segons detall de la part expositiva.

SEGON.- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i a la Brigada

1.6.10. PROPOSTA DE REVOCAR LA LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES AL LOCAL SITUAT A L'AV. MN. JAUME SOLER DE LA PLATJA DE CALAFELL.   

Identificació de l’expedient: 396/2017

Revocació d’ofici de la llicència d’OVP amb taules i cadires al local de l’Av. Mn. Jaume Soler.

Fets

1- En data 30 de gener de 2017, la Junta de Govern Local va acordar iniciar expedient per la
revocació de la llicència d’ocupació de la via pública atorgada a l’Associació Cultural
Marri¡oquí de Calafell, per la instal·lació en una superfície de 6 m2 taules i cadires amb
finalitat lucrativa, al c/ Igualada de la Platja de Calafell, per incompliment de les condicions de
l’esmentada llicència al haver-la destinat a altres finalitats no autoritzades.

2- En data 9 de febrer de 2017 l’esmentat acord d’inici va ser notificat a l’interessat i dintre del
termini d’audiència no ha presentat cap document ni al·legació.

Fonaments de dret 

1- D’acord amb 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 de règim local de Catalunya que disposa que les ens locals
poden recuperar ells mateixos, en qualsevol moment, la possessió de llurs béns de domini
públic.

2- D’acord amb l’article 228 de l’esmentat Decret Legislatiu 2/2003, l’extinció de drets constituïts
sobre els bens de domini públic i comunals en virtut d’autorització , concessió o qualsevol altre
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títol i de les situacions possessòries a què han pogut donar lloc, és efectuada per via 
administrativa pels mateixos ens locals, un cop instruït l’expedient i escoltats als interessats.

3- D’acord amb l’article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). que disposa: “Les autoritzacions o
llicències queden resoltes quan el beneficiari incompleix les condicions imposades per causes
que li siguin imputables”.

4- D’acord amb l’article 88.3 del ROAS, és procedent la revocació de les llicències, per canvi o
desaparició de les circumstàncies que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne
d’altres de noves que en cas d’haver existit llavors haguessin justificat la denegació.

5- D’acord amb l’article 88.4 del ROAS, l’extinció de la llicència s’ha de tramitar amb audiència a
l’interessat.

6- De conformitat amb l’establert en l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i el Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de 22 de juny, de delegacions
d’atribucions en matèria de Via Pública en la Junta de Govern Local.

7- El 22 de juny de 2015, per Decret d’Alcaldia núm. 2667/2015, es delegen en el regidor Sr.
Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la
mateixa delegació comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern Local per a la
seva aprovació.

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

1- Revocar la llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires atorgada a l’Associació
Cultural Marroquí de Calafell, per la instal·lació de taules i cadires al carrer Igualada, atès
l’incompliment de les condicions amb què es va concedir aquesta autorització.

2- Disposar que el Departament de Via Pública i la Brigada Municipal facin les actuacions
necessàries per tal de enretirar les senyalitzacions i marques de l’esmenta llicència d’ocupació.

3- Notificar la present resolució als interessats.

4- 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.

1.6.11. SOL·LICITUD DE LLICENCIA DE GUAL PERMANENT I CONTRA GUAL AL CARRER JESUS, DE 
CALAFELL   

Identificació de l’expedient 2937/2017
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Sol·licitud de llicència de gual  permanent i contra gual al carrer Jesús, de Calafell Fets

1. El 16 de març de 2017, va entrar en el registre d’aquest ajuntament, amb el número  2017/8558, 
instància presentada pel senyor D. C. R., en representació de la senyora M. 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 I CONTRAGUAL, front a la porta del garatge situat al carrer 
Jesús, 22, 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: 

1.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament i contra gual,  sol·licitada per senyora M. J. R. S., situat al carrer Jesús,  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.
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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.

1.6.12. PROPOSTA DE REVOCAR LA LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES AL LOCAL SITUAT AL C/ ANDALUSIA DE CALAFELL   

Identificació de l’expedient: 386/2017 

Revocació d’ofici de la llicència d’OVP amb taules i cadires al local del c/ Andalusia.

Fets

1- En data 30 de gener de 2017, la Junta de Govern Local va acordar iniciar expedient per la 
revocació de la llicència d’ocupació de la via pública atorgada a la Sra. N. S. R., per la 
instal·lació en una superfície de 29 m2 taules i cadires amb finalitat lucrativa, repartits entre 
el c/ de l’Aire i el c/ Andalusia de Calafell, per incompliment de les condicions de 
l’esmentada llicència al haver-la destinat a altres finalitats no autoritzades.

2- En data 8 de febrer de 2017 l’esmentat acord d’inici va ser notificat a la interessada i dintre del 
termini d’audiència no ha presentat cap document ni al·legació. 

Fonaments de dret 

1- D’acord amb 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 de règim local de Catalunya que disposa que les ens locals
poden recuperar ells mateixos, en qualsevol moment, la possessió de llurs béns de domini
públic.

2- D’acord amb l’article 228 de l’esmentat Decret Legislatiu 2/2003, l’extinció de drets constituïts
sobre els bens de domini públic i comunals en virtut d’autorització , concessió o qualsevol altre
títol i de les situacions possessòries a què han pogut donar lloc, és efectuada per via
administrativa pels mateixos ens locals, un cop instruït l’expedient i escoltats als interessats.

3- D’acord amb l’article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). que disposa: “Les autoritzacions o
llicències queden resoltes quan el beneficiari incompleix les condicions imposades per causes
que li siguin imputables”.
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4- D’acord amb l’article 88.3 del ROAS, és procedent la revocació de les llicències, per canvi o
desaparició de les circumstàncies que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne
d’altres de noves que en cas d’haver existit llavors haguessin justificat la denegació.

5- D’acord amb l’article 88.4 del ROAS, l’extinció de la llicència s’ha de tramitar amb audiència a
l’interessat.

6- De conformitat amb l’establert en l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i el Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de 22 de juny, de delegacions
d’atribucions en matèria de Via Pública en la Junta de Govern Local.

7- El 22 de juny de 2015, per Decret d’Alcaldia núm. 2667/2015, es delegen en el regidor Sr.
Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la
mateixa delegació comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern Local per a la
seva aprovació.

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

1- Revocar la llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires atorgada a la Sra. N. S. 
R., per la instal·lació de taules i cadires davant del seu establiment, situat al carrer Andalusia,  
atès l’incompliment de les condicions amb què es va concedir aquesta autorització.

2- Disposar que el Departament de Via Pública i la Brigada Municipal facin les actuacions 
necessàries per tal de enretirar les senyalitzacions i marques de l’esmenta llicència d’ocupació.

3- Notificar la present resolució a la interessada.

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

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

1.6.13. PROPOSTA DEL REGIDOR DEL DEPARTAMETN DE VIA PUBLICA A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER REGULAR I DISTRIBUIR LA CIRCULACIO DE BICICLETES A LA ZONA DELS VIANANTS DE 
TOT EL PASSEIG MARITIM DE SANT JOAN DE DEU    

Identificació de l’expedient núm. 3804/2017

Proposta del regidor del departament de Via Pública a la Junta de Govern Local per regular i distribuir 
la circulació de bicicletes a la zona dels vianants de tot el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.
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Fets

El Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, en l’espai públic de passeig, combina la circulació de les 
bicicletes i dels vianants. Durant l’època estiuenca aquesta combinació presenta conflictes per l’elevat 
ús per ambdós grups d’usuaris, de manera que és fonamentar organitzar els diferents usos i regular-los 
en la distribució del temps.

Fonaments de dret.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local, sobre les competències estableix, 
a l’article 25, que ha de prestar com a competències pròpies en les següents matèries: d) 
Infraestructura viàri, i g) trànsit, estacionaments de vehicles i mobilitat, també el transport col·lectiu 
urbà.

El  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, a l’art. 66 sobre competències municipals estableix a l’article 66.2, que els ens 
locals tenen competències en els la gestió de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat; a 
l’article 66.3, les competències, com a pròpies en les matèries b) ordenació del trànsit de vehicles i de 
persones en les vies urbanes, d) la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i 
vies rurals.

El Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, a l’art. 7 sobre les competències dels municipis 
estableix, entre altres les següents: a) la regulació, ordenació, gestió del trànsit en les vies urbanes, així 
com, b) la regulació, mitjançant una ordenança municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes.

L’Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús dels Espai Públics de Calafell, a l’article 32, estableix que a 
criteri  de l'Ajuntament, per  raons  excepcionals, la  circulació  de  vehicles podrà ser limitada o, fins i 
tot, prohibida en algun espai públic, si així ho aconsella el manteniment de la fluïdesa general del 
transit, la seguretat de les persones o la realització d'esdeveniments especials.

L'Ordenança Municipal de l'Illa de Vianants, a l’art. 2. C., estableix la prohibició de circular i 
d'estacionar es illes de vianants, i que podrà establir-se una regulació temporal d’ús de les vies.

L’ordenança municipal de Circulació de Calafell, art. 4.4. de circulació de les bicicletes, determina que 
han de circular pels espais a elles destinats; a l’art. 7 es determina que els vehicles que circulen per les 
zones de vianants ho han de fer a una velocitat inferior a 10 km/h, en tot cas a pas de vianants. 

No obstant, i atenent a la important intensitat d’usuaris en els períodes de vacances i de millor temps 
climatològic, es fa necessari distribuir els espais per als diferents usos: bicicletes i vianants, en funció 
d’un repartiment horari. És prou evident que a partir de les 10 del matí i durant tot el dia la 
coincidència de les bicicletes i dels vianants és un conflicte assegurat que afecta a la seguretat vial.

Atès l decret d'Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d'atribucions de l’alcalde a 
la Junta de Govern local, el decret d’alcaldia núm. 2667/15, de delegació de competències als regidors 

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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1. Prohibir la circulació de bicicletes per tota la zona dels vianants del Passeig Marítim de Sant
Joan de Déu, entre les 10 i les 24 hores, des del 1 de juliol fins el 15 de setembre de cada any,
i fins no es determini altre.

2. Que sigui instal·lada la senyalització que hi correspongui.
3. Que el servei de la policia local, en atribució de les seves funcions, vigili el compliment de la

mesura.
4. Que el servei de la policia local, denunciï, en atribució de les seves funcions, les infraccions

segons determina l’ordenança municipal de circulació.

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 - SECRETARIA

4.1.1. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA  20 DE MARÇ DE 2017 EN RELACIÓ AMB L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÉS PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LICITACIÓ PEL 
SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ INFORMÁTICA PER LA COMPTABILITAT   

Fets

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de març de 2017 acordà entre
d’altres, l’adhesió de l’Ajuntament de Calafell al conveni de col·laboració per a l’encàrrec de  gestió de
la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la
comptabilitat i mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de
la comarca.

2. Atès que s’han produït fets com la compra de les empreses Aytos i Absis per part del grup Berger-
Levrault España, i que per tant es produeix un canvi en el mercat del sector dels serveis de gestió 
comptable, patrimoni, subvencions i aplicacions de firma; en l’estimació i càlcul dels preus que 
s’oferiran a les administracions públiques potencialment usuàries; amb repercussions evidents també a 
l’empresa Absis, proveïdora actual de l’Ajuntament i el seu organisme autònom depenent.

Fonaments de Dret

- Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprovà el text refós de la Llei d’organització
omarcal de Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

- Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

- Llei 7/85 de bàses de règim local

- Llei 26/10 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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- Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprovà el reglament d’obres, activitats i serveis.

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. Deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 20 de
març de 2017 en relació amb l’ahessió l’adhesió de l’Ajuntament de Calafell al conveni de
col·laboració per a l’encàrrec de  gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació
informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i diversos ajuntaments de la comarca

2. Notificar l’acord al Consell Comarcal Baix Penedès i  als departaments de l’ajuntament afectats

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:55, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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