
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2017/30

A Calafell, en data 18 de juliol de 2017, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Josep Parera Ribell , i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits pel secretari de la corporació senyor Alexandre Pallarès Cervilla, amb l'objecte de celebrar sessió 
de caràcter ordinari de primera convocatòria.

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

NO ASSISTENTS:
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ 

ALTRES ASSISTENTS:
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES

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.-  APROVACIÓ ACTA

1.1. JGL2017/28 ordinari 03/07/2017

2.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - SECRETARIA

2.1.1. EXPEDIENT 2017/2592 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT 
PER DANYS PERSONALS (RP 9/16)   

Fets

1. Són objecte de reclamació els danys personals contra aquesta Administraciópresumptament soferts 
per la senyora M. T. C., com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu el 
mal estat de la vorera, concretament al carrer Bruc a l’alçada dels números 2-12, a Calafell, en data 
18 d’agost de 2015, vora les 10:30 hores.

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data
del dia 3 de setembre de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en 
endavant RGE) 30.932 acompanyant full d’assistència.

3. Mitjançant Decret 2016/121 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 27 
de gener de 2016, amb RGS 620.

4. Consta comunicat de la cia asseguradora de la Corporació, que en data 27 de gener de 2017 acusa 
rebut del trasllat de l’expedient.

5. El dia 28 de març de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe 
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sobre els fets reclamats, acompanyant fotografia del lloc indicat per la sol·licitant.

6. El dia 2 de maig de 2017, amb RGE 3.696, es complimenta el tràmit d’audiència.

Fonaments de dret 

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

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

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

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

Consideracions

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora M. T. C. en data 18 d’agost de 2015, abans 
les 11:59 hores, segons informe d’assistència mèdica aportat.

2. La senyora M. T. C. no aporta cap altra prova o testimoni per acreditar que la caiguda es produís al 
lloc descrit per deficiències al paviment de la via pública ni de la manera
descrita en la seva descripció.

3. La senyora M. T. C. no justifica la quantitat reclamada.

4. No consta en el registre dels serveis de seguretat cap notícia o servei assistencial de les 
característiques, en data i lloc on segons la reclamant es succeeixen els fets.

5. De l’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 28 de març de 2017 es
desprèn que:
• No consta cap actuació de la Policia Local que coincideixi amb les dades aportades ni tampoc es 

reflecteix al programari policial.
• No hi ha cap mena de prova que ens pugui donar la veracitat de que els danys personals soferts, 

s’hagin produït de la forma i al lloc que s’expressa.
• És cert que la vorera no és transitable i presenta manca de panots.
• No s’ha rebut cap informe o queixa demanant una reparació o que es faci esment del mal estat 

del terra al lloc referit per la sol·licitant.
• No es pot concloure que els fets s’hagin produït al lloc i en la forma que es descriu a la 

sol·licitud. 
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6. No consta que a l’hora de la presumpta caiguda les circumstàncies del dia fossin contràries a la
visibilitat ni a altres factors que puguin afectar a la mobilitat.

7. La zona on presumptament van ocórrer els fets reclamats és coneguda per la sol·licitant ja que
resideix, segons dades aportades, al carrer Bruc, 10 a Calafell.

8. 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.

9. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles accidents.
L’existència de 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 i és un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.

10. 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.

11. 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.

12. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 6 de juliol de 2017.

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

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora M. T. C., pels danys 
personals i materials soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu 
el mal estat de la vorera, concretament al carrer Bruc a l’alçada dels números 2-12, a Calafell, en 
data 18 d’agost de 2015, vora les 10:30 hores, per:

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

2. Notificar aquesta resolució al senyor Pedro José Rubio Casabona.

3. Atorgar els recursos procedents. 

2.1.2. EXPEDIENT 2017/2794 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT 
PER DANYS PERSONALS (RP 11/16)   

Fets
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1. Són objecte de reclamació els danys personals contra aquesta Administració presumptament soferts 
per la senyora M. A. S., com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu el 
mal estat de la vorera, concretament al carrer Pinar, a l’alçada de la fàbrica de la pedra, a Segur de 
Calafell, en data 15 de setembre de 2015, vora les 19:00 hores.

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data
del dia 19 de setembre de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en 
endavant RGE) 33.312 acompanyant full d’assistència mèdica.

3. Mitjançant Decret 2016/153 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 27 
de gener de 2016, amb RGS 628.

4. Consta comunicat de la cia asseguradora de la Corporació, que en data 28 de gener de 2017 acusa 
rebut del trasllat de l’expedient.

5. El dia 29 de març de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe
sobre els fets reclamats, acompanyant fotografia del lloc indicat per la sol·licitant.

6. Consta a l’expedient pronunciament de la companyia asseguradora de la Corporació de data 31 de 
març de 2017.

7. El dia 3 de maig de 2017, amb RGE 3.730, es complimenta el tràmit d’audiència. 

Fonaments de dret 

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

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

Consideracions

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora M. A. S. en data 15 de setembre de 
2015, abans les 10:28 hores, segons informe d’assistència mèdica aportat.

2. La senyora M. A. S. no aporta cap altra prova o testimoni per acreditar que la caiguda es produís al 
lloc descrit per deficiències al paviment de la via pública ni de la manera descrita en la seva descripció. 

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


3. La senyora M. A. S. no justifica la quantitat reclamada.

4. No consta en el registre dels serveis de seguretat cap notícia o servei assistencial de les 
característiques, en data i lloc on segons la reclamant es succeeixen els fets.

5. De l’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 29 de març de 2017 es desprèn que:
• No consta cap mena de servei assistencial de la Policia Local amb les característiques, en data i 

lloc segons la sol·licitant descriu.
• Les imatges del lloc, en l’arxiu, coincideixen amb les manifestacions aportades  per la sol·licitant.
• No hi ha dades suficients per esbrinar els motius o circumstàncies que van fer que la sol·licitant 

trepitgés de forma que es produís la caiguda.
• Els danys s’observen a simple vista.
• Podria ser que la sol·licitant no parés l’atenció adequada a l’hora de caminar per la vorera.

6. No consta que a l’hora de la presumpta caiguda les circumstàncies del dia fossin contràries a la 
visibilitat ni a altres factors que puguin afectar a la mobilitat.

7. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de 
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden 
determinar i condicionar.

8. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles accidents. 
L’existència de 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 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 com és el cas.

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 6 de juliol de 2017. 

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

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora M. A. S., pels 
danys personals i materials soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com 
a motiu el mal estat de la vorera, concretament al carrer Pinar, a l’alçada de la fàbrica de la pedra, a 
Segur de Calafell, en data 15 de setembre de 2015, vora les 19:00 hores, per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.
• Manca de justificació dels danys
• Culpa exclusiva de la víctima. 
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2. Notificar aquesta resolució a la senyora M. A. S. i a la companyia d’assegurances Mapfre.

3. Atorgar els recursos procedents. 

2.1.3. EXPEDIENT 2016/4387 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT 
PER DANYS PERSONALS (RP 12/16)   

Fets

1. Són objecte de reclamació els danys personals contra aquesta Administració presumptament soferts 
per la senyora G. M. D., com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament a la Ronda 
de Sant Miquel, a l’alçada del número 136, a Segur de Calafell, en data 27 d’agost de 2015, vora les 
10:00 hores, al·legant com a motiu el mal estat del paviment.

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 18 de 
setembre de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE) 
33.191 acompanyant full d’assistència mèdica i fotografies del lloc descrit i de les lesions.

3. Consta a l’expedient full informe policial número 11336/2015 de data 27 d’agost de 2015, emès per 
la policia local de Calafell.

4. Mitjançant Decret 2016/155 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 27 
de gener de 2016, amb RGS 627.

5. En data 28 de gener de 2016, la companyia asseguradora de la Corporació acusa rebut de 
l’expedient sobre el què emet pronunciament provisional en data 2 de febrer de 2016.

6. La part reclamant presenta en data 28 de setembre de 2016, amb RGE 32.022, escrit d’al·legacions, 
nomenant representant legal i quantificant la reclamació.

7. En data 29 de març de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els fets 
reclamats, acompanyant fotografia del lloc indicat.

8. El dia 3 de maig de 2017 es complimenta el tràmit d’audiència.

9. En data 30 de maig de 2017, la part reclamant presenta al·legacions al tràmit d’audiència.

10. El dia 7 de juny de 2016 la companyia asseguradora de la Corporació emet pronunciament 
definitiu sobre la resolució de l’expedient. 

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

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

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

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

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de 
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que 
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà 
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així 
com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de 
Catalunya 188/2008, de 5 de març).

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

Consideracions

1. Es constaten els danys personals soferts la senyora G. M. D. en data 27 d’agost de 2015, abans les 
11:05 hores, segons informes d’assistència mèdica aportats.

2. La senyora G. M. D. aporta fulls d’assistència mèdica i fotografies del presumpte lloc dels fets i de 
les lesions per justificar la seva petició. No aporta cap prova o testimoni per acreditar que la caiguda 
es produís per la deficiència referida en la via pública ni de la manera descrita per sol·licitant.

3. Del Full Informe Policial número 11336/2015, de data 27 d’agost de 2015, acompanyant reportatge 
fotogràfic,  es desprèn que es van desplaçar al lloc indicat, desprès de l’ocurrència de la caiguda, 

atenent l’avís dels serveis de seguretat. Els agents actuants manifesten:
 Que l’ambulància T-81 trasllada la dona a l’hospital del Vendrell.
 Que la dona diu que ha caigut per deficiències de la via.
 Que s’observa que hi havia un forat d’un arbre que ha estat tapat amb formigó.
 Que hi ha un petit ressalt.

4. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 29 de març de 2017 manifesta que:
 Es pot determinar que els resultat de les lesions per caiguda a la via pública van ser al lloc indicat

per la sol·licitant.
 No hi ha dades suficients per poder esbrinar els motius o circumstàncies que van fer que la

sol·licitant trepitgés de forma que es produís la caiguda.
 Encara que és cert que existeix un desnivell, també és cert que és observable a simple vista.

5. La zona és un pas normal de vianants i el desnivell, tal i com s’observa a les fotografies, és petit i
evitable.

6. No consta que a l’hora de la caiguda les circumstàncies del dia fossin contràries a la visibilitat ni a
altres factors que puguin afectar a la mobilitat.

7. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden
determinar i condicionar.
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8. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles accidents.
L’existència de 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 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 com és el cas.

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 10 de juliol de 2017.

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

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora G. M. D.
pels danys personals soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, concretament a la 
Ronda de Sant Miquel, a l’alçada del número 136, a Segur de Calafell, en data 27 d’agost de 2015, 
vora les 10:00 hores, al·legant com a motiu el mal estat del paviment, 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.

2.1.4. EXPEDIENT 2017/765 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER 
DANYS PERSONALS (RP 78/15)   

Fets

1. La senyora Y. V. M., en representació de la companyia asseguradora FENIX DIRECTO, SA
i pel senyor J. V. S., presentà reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament 
per danys materials al vehicle, marca Toyota Auris, matrícula 6153-xxx, presumptament provocats 
per l’impacta d’un contenidor de residus  desplaçat quan circulava pel carrer Joaquim Rodrigo, a 
l’alçada de la plaça Ricardo Lozano, a Calafell, en data 26 de novembre de 2014.

1. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets per part de la
reclamant data del dia 25 de març de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en endavant
RGE) 11.119, aportant condicions de la pòlissa d’assegurances, informe pericial, reportatge fotogràfic
i factura de reparació.
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2. El dia 7 de juliol de 2015, amb RGS 8.693, la Corporació sol·licita a la part reclamant documentació
indispensable per continuar amb la tramitació de l’expedient; que és aportada en data 23 de juliol de
2015, amb RGE 26.502.

3. En data 21 d’agost de 2015, amb RGS 9.786, es  notifica el Decret 2015/3041, que resol admetre a
tràmit la reclamació patrimonial.

4. Consta tramesa de l’expedient a la companyia d’assegurances de la Corporació amb acusament de
rebut del dia 28 de gener de 2016.

5. El dia 16 de juny de 2017, la tècnica de Medi Ambient de l’ajuntament de Calafell emet informe
sobre els fet reclamats, adjuntant informe meteorològic i fitxa descriptiva dels contenidors de brossa.

7. El dia 19 de juny de 2017, amb RGS 5.160, es formalitza el tràmit d’audiència.

8. El dia 4 de juliol de 2017 la companyia asseguradora de la Corporació emet pronunciament sobre els
fets reclamats.

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).

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

1. La senyora Y. V. M., en representació de la companyia asseguradora FENIX DIRECTO, SA i pel senyor 
J. V. S. aporta informe pericial i factura de reparació de danys al vehicle, matrícula 6153-xxx, que 
acrediten els danys soferts. 

2. Consta a l’expedient correu electrònic del departament de Seguretat i Protecció de Calafell, dirigit a 
la part reclamant e el què consta que el vehicle va ser afectat per un fort episodi de pluges i que 
donada l’ urgència de la situació no es van valorar els danys ocasionats per les pluges.

3. Consta a l’expedient catàleg dels contenidors amb les característiques i certificat de compliment de 
normativa. Es constata que:

• Els contenidors de càrrega lateral no es poden ancorar al terra perquè s’han d’elevar.
• No disposen de mecanisme de frenada perquè no disposen de rodes, són estàtics.
• Els contenidors es poden desplaçar arrossegats per la força de l’aigua com és el cas.

4. De l’informe emès la tècnica de Medi Ambient de l’ajuntament de Calafell en data 16 de juny de 
2017, es desprèn que:

• L’ajuntament de Calafell presta el servei municipal de recollida de residus per delegació de 
competències al Consell comarcal del Baix Penedès, mitjançant l’empresa d’economia mixta 
EcoBP.

• El manteniment dels contenidors correspon a l’empresa EcoBP.
• L’informe meteorològic rebut en data 26 de novembre de 2014 posa de manifest que l’ 

intensitat de la pluja recollida, entre les  8:00 hores i les 10:00 hores, és de fins a 281 mm/h; 
considerada segons el manual d’estil del Servei Meteorològic de Catalunya com a torrencial.

• El registre de novetats de la policia local del mateix dia, entre les 9:00 hores i les 11:00 
hores, indica que es produeixen inundacions en tot el municipi.

• El lloc dels fets està emplaçat al costat del Torrent de Montpaó, on conflueix aigua dels 
carrers adjacents cap el torrent, generant un fort corrent i més en cas de pluja excepcional.

• Els contenidors del municipi de Calafell són de plàstic injectat amb un pes que en cas de 
trobar-se buit pot arribar a surar per l’empeny de l’aigua i desplaçar-se.

• No existeix nexe causal entre els danys soferts per vehicle i una deficient prestació d’un servei 
públic, donat que la seguretat dels contenidors queda contrastada per les característiques 
tècniques i homologacions aportades.

• El desplaçament del contenidor no es produeix per una deficiència en l’ancoratge sinó en un 
arrossegament del contenidor amb motiu d’una pluja torrencial.

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, i absència de força major. En el 
present cas, s’ha produït una intervenció “estranya” per raó de força major o cas fortuït com ha estat 
la pluja excepcional, fora de l’habitual.

6. 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 13 de juliol de 2017. 

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


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 Y. V. M., 
en representació de la companyia asseguradora FENIX DIRECTO, SA i del senyor J. V. S., per danys 
materials al vehicle, Toyota Auris, matrícula 6153-xxx, presumptament provocats per l’intacte d’un 
contenidor de residus  desplaçat quan circulava pel carrer Joaquim Rodrigo, a l’alçada de la plaça 
Ricardo Lozano, a Calafell, en data 26 de novembre de 2014, per:

• Manca de nexe causal.
• Supòsit de força major.

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

3. Atorgar els recursos procedents. 

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

2.2.1. RESOLUCIÓ D'INICI I ORDENACIÓ EXPEDIENT ORDRE D'EXECUCIÓ PER INCOMPLIMENT DEURES 
D'ÚS, CONSERVARCIÓ I REHABILITACIÓ   

Identificació:
Expedient:
Titular:
Emplaçament:

Ordre d’execució
5610/2017
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. MONTSERRAT C. 
Montserrat de Calafell

1. ANTECEDENTS

1.1 L’Ajuntament de Calafell ha tingut coneixement que s’han produït despreniments de la façana 
principal de l’edifici plurifamiliar situat al C. Montserrat, de Calafell perquè es troba en mal estat de 
conservació i no reuneix les condicions de seguretat, salubritat o ornat legalment exigides.

1.2 En data 3 de juliol de 2017, l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Calafell va emetre l’informe 
que consta a l’expedient mitjançant el qual manifesta:

“ Que la situació actual incompleix les condicions de seguretat de la façana, que pot provocar el 
despreniment parcial i caiguda d’elements constructius amb un risc i perill pels vianants i veïns i que 
esmenar-les, es proposen les mesures següents: 

a) Redacció del projecte de rehabilitació, reparació estructural i dels treballs d’adequació de 
l’edificació, signat per un tècnic competent.

b) Execució dels treballs recollits en el projecte de rehabilitació,i reparació estructural i dels treballs 
d’adequació de l’edificació, i de la seva coberta, prèvia llicència municipal d’obres.
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S’estableix un termini de 3 mesos per l’execució de les referides actuacions i  treballs, amb una 
estimació econòmica aproximada de 50.000,00 €.

Així mateix els propietaris han d’adoptar de forma immediata les mesures cautelars
següents:

a) Sanejament i retirada de les parts de la façana que presentin manca d’adherència

b) Instal·lació de xarxes de protecció per la caiguda dels elements de la façana per garantir la 
màxima protecció.

L’estimació aquests treballs ascendeix aproximadament a l’import de 2.000,00 €.

Els treballs són els estrictament necessaris per garantir la seguretat i salubritat de la finca.

2. FONAMENTS DE DRET

L’article 9 del Text Refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny; 
l’article 197 del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme; i, l’article 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, estableixen l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat accessibilitat i ornament, així com de 
complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial 
o en les ordenances locals.

Per al compliment d’aquestes obligacions, l’article 9.2 del Text refós de la llei del sòl, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, estableix el següent: “El acto firme de aprobación de la orden 
administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa e inmediata, por 
determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha 
afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia 
expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido 
para la afección real, al pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación 
urbanística”.

L’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o a instància de 
qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions necessàries. Aquestes 
ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb observança sempre del principi de 
proporcionalitat administrativa i amb l’audiència prèvia de les persones interessades.

L’article 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU), estableix que l’expedient es pot iniciar d’ofici per acord o resolució de 
l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia, o bé a sol·licitud d’una o vàries persones interessades o en exercici de 
l’acció pública.

De conformitat amb l’article 87 del RPLU, instruït el procediment i immediatament abans de redactar la 
proposta de resolució corresponent, s’ha de donar audiència del procediment a les persones 
interessades perquè puguin al·legar i presentar els documents que considerin procedents en un termini 
no inferior a 10 dies ni superior a 15.
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En el cas que s’hagi obert un període d’informació prèvia a la iniciació d’ofici del procediment, els serveis 
tècnics i jurídics del municipi competent per a dictar l’ordre d’execució que es tracti o, si no en disposa, 
els serveis corresponents de l’Administració local que presti l’assistència i la cooperació tècnica i jurídica 
en aquest municipi, amb les inspeccions prèvies pertinents, han d’informar sobre les actuacions 
corresponents. Aquests informes, conjuntament amb les altres actuacions prèvies que s’hagin practicat, 
s’han d’incorporar al procediment quan s’acordi o es resolgui la seva iniciació d’ofici.
D’acord amb l’article 90 del RPLU, l’ordre d’execució ha de detallar amb claredat i precisió els actes que 
les persones obligades han d’executar i establir el termini per executar-los voluntàriament en proporció a 
la seva entitat i complexitat.

L’apartat 3 del mateix article disposa que quan els actes ordenats requereixin un projecte tècnic d’obres 
per a la seva execució, la resolució que els ordeni pot adjuntar-lo a la mateixa resolució. Si no ho fa, la 
persona obligada ha de sol·licitar i obtenir la llicència urbanística corresponent prèviament a l’execució 
dels actes ordenats. 

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

1.- Ordenar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL C. MONTSERRAT 
com a propietaris, que, en el termini de 3 mesos, executi les actuacions següents:  

a) Redacció del projecte de rehabilitació, reparació estructural i dels treballs d’adequació de 
l’edificació, signat per un tècnic competent.

b) Execució dels treballs recollits en el projecte de rehabilitació,i reparació estructural i dels treballs 
d’adequació de l’edificació, i de la seva coberta, prèvia llicència municipal d’obres.

Aquest termini es comptarà a partir del moment en que aquesta resolució tingui caràcter definitiu en via 
administrativa, en els termes que s'expressen en el paràgraf segon del punt tercer següent. 

2.- Ordenar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. MONTSERRAT que, a efectes de garantir la 
seguretat de les persones i/o coses, en el termini de 48 hores, adopti les següents mesures cautelars:

a) Sanejament i retirada de les parts de la façana que presentin manca d’adherència

b) Instal·lació de xarxes de protecció per la caiguda dels elements de la façana per garantir la 
màxima protecció.

Aquest termini per l’adopció de les mesures cautelars es computarà a partir del dia següent de la 
recepció de la notificació d’aquesta resolució i no es susceptible de cap recurs administratiu. 

3.- Advertir als/a la interessats/da que en cas d'incompliment injustificat d'aquesta ordre d'execució, una 
vegada transcorregut el termini concedit per executar-la, l'Ajuntament pot procedir a la imposició de 
quantes multes coercitives per una quantia de 300 a 3.000.- euros que resultin necessàries per fer 
efectiu el compliment del que s'ha ordenat, així com, en el seu cas, a l'execució subsidiària de les 
obres/actuacions a càrrec del propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva 
persisteix en la seva passivitat.
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4.- Atorgar als/a la interessats/da un termini de deu dies d'audiència a l'expedient, a efectes que, en 
relació amb aquest, pugui formular al·legacions, i/o presentar quants documents o justificacions estimi 
pertinents en defensa dels seus drets, aquest termini es comptarà a partir del dia següent a la recepció 
de la notificació d'aquesta resolució.

Aquesta resolució no serà definitiva en via administrativa - tenint mentre tant caràcter de mera proposta 
de resolució - fins que no transcorri el termini concedit per efectuar al·legacions sense que s'hagin 
presentat o, en el cas que s'hagin presentat, fins el dia següent a la recepció de la notificació del Decret 
d'aquesta Alcaldia pel qual es resolguin.

5.- Comunicar al Registre de la Propietat la present resolució quan esdevingui ferma en via 
administrativa amb la indicació d'aquest aspecte, per tal que practiqui inscripció de nota marginal 
d’afecció real al compliment del deure de conservació.

6.- Notificar als/a la interessats/da aquesta resolució, en les seves respectives qualitats de propietari i 
denunciant, pel seu coneixement i als efectes legals oportuns. El que poso en el seu coneixement als 
efectes oportuns, advertint-li que contra aquesta resolució, una vegada sigui ferm i definitiva en via 
administrativa en els termes exposats, pot interposar els recursos que s'expressen al peu d'aquesta 
notificació. 

2.2.2. RESOLUCIÓ D’INICI i ORDENACIÓ  EXPEDIENT ORDRE D’EXECUCIÓ PER INCOMPLIMENT DEURES 
D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ   

Identificació:
Expedient:
Titular:
Emplaçament:

Ordre d’execució
5284/2017
BLUE CLOVER CAPITAL, S.L.
C. Cossetània cantonada C. Josep Vicenç

1. ANTECEDENTS

1.1 L’Ajuntament de Calafell ha tingut coneixement, que el terreny situat al c. Cossetània,  
cantonada c. Josep Vicenç Foix de Mas Mel platja, es troba en mal estat de conservació, i no reuneix 
les condicions de seguretat, salubritat o ornat legalment exigides.

1.2 En data 20 de juny de 2017, l’inspector d’obres de l’Ajuntament de Calafell va emetre l’informe que 
consta a l’expedient mitjançant el qual manifesta: 

“Que el terreny incompleix els deures legals d’ús, conservació i rehabilitació ja que es troba en 
estat d’abandonament i brutícia degut a la gran quantitat d’herbes, matolls, etc.. generant un 
problema important de salubritat i seguretat pública. Així mateix, la tanca perimetral és a terra 
en diferents trams i a la via pública.”

1.3 En data 20 de juny de 2017 l’inspector d’obres de l’Ajuntament de Calafell va emetre l’informe que 
consta a l’expedient sobre el procediment legal a seguir per ordenar al propietari del  terreny, l’execució 
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de les mesures que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l'ornament públic i el 
compliment dels deures d'ús, conservació i rehabilitació.

2. FONAMENTS DE DRET

L’article 9 del Text Refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny; 
l’article 197 del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme; i, l’article 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, estableixen l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat accessibilitat i ornament, així com de 
complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial 
o en les ordenances locals.

Per al compliment d’aquestes obligacions, l’article 9.2 del Text refós de la llei del sòl, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, estableix el següent: “El acto firme de aprobación de la orden 
administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa e inmediata, por 
determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha 
afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia 
expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido 
para la afección real, al pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación 
urbanística”.

L’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o a instància de 
qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions necessàries. Aquestes 
ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb observança sempre del principi de 
proporcionalitat administrativa i amb l’audiència prèvia de les persones interessades.

L’article 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU), estableix que l’expedient es pot iniciar d’ofici per acord o resolució de 
l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia, o bé a sol·licitud d’una o vàries persones interessades o en exercici de 
l’acció pública.

De conformitat amb l’article 87 del RPLU, instruït el procediment i immediatament abans de redactar la 
proposta de resolució corresponent, s’ha de donar audiència del procediment a les persones 
interessades perquè puguin al·legar i presentar els documents que considerin procedents en un termini 
no inferior a 10 dies ni superior a 15.
En el cas que s’hagi obert un període d’informació prèvia a la iniciació d’ofici del procediment, els serveis 
tècnics i jurídics del municipi competent per a dictar l’ordre d’execució que es tracti o, si no en disposa, 
els serveis corresponents de l’Administració local que presti l’assistència i la cooperació tècnica i jurídica 
en aquest municipi, amb les inspeccions prèvies pertinents, han d’informar sobre les actuacions 
corresponents. Aquests informes, conjuntament amb les altres actuacions prèvies que s’hagin practicat, 
s’han d’incorporar al procediment quan s’acordi o es resolgui la seva iniciació d’ofici.
D’acord amb l’article 90 del RPLU, l’ordre d’execució ha de detallar amb claredat i precisió els actes que 
les persones obligades han d’executar i establir el termini per executar-los voluntàriament en proporció a 
la seva entitat i complexitat.

L’apartat 3 del mateix article disposa que quan els actes ordenats requereixin un projecte tècnic d’obres 
per a la seva execució, la resolució que els ordeni pot adjuntar-lo a la mateixa resolució. Si no ho fa, la 
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persona obligada ha de sol·licitar i obtenir la llicència urbanística corresponent prèviament a l’execució 
dels actes ordenats. 

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

1.- Ordenar a l’interessat, BLUE CLOVER CAPITAL, S.L., com a propietari del terreny situat al carrer 
Cossetània cantonada carrer Josep Vicenç Foix de Mas Mel platja que, en el termini de 20 dies, executi 
les actuacions següents: 

 Netejar la totalitat del terreny, retirant totes les restes produïdes. Recordar al responsable que 
els restes generades (runes,  vegetals etc, pels treballs ordenats les haurà de dipositar 
obligatòriament:

- La runa, en un abocador autoritzat.
- Les vegetals, en un gestor de residus.

Advertint-li que el fet de no fer-ho pot ser motiu d’un expedient sancionador.

 Reparar la tanca perimetral en la seva totalitat de forma estable i segura.

Aquest termini es comptarà a partir del moment en que aquesta resolució tingui caràcter definitiu en via 
administrativa, en els termes que s'expressen en el paràgraf segon del punt tercer següent.

2.- Advertir als/a la interessats/da que en cas d'incompliment injustificat d'aquesta ordre d'execució, una 
vegada transcorregut el termini concedit per executar-la, l'Ajuntament pot procedir a la imposició de 
quantes multes coercitives per una quantia de 300 a 3.000.- euros que resultin necessàries per fer 
efectiu el compliment del que s'ha ordenat, així com, en el seu cas, a l'execució subsidiària de les 
obres/actuacions a càrrec del propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva 
persisteix en la seva passivitat.

3.- Atorgar als/a la interessats/da un termini de deu dies d'audiència a l'expedient, a efectes que, en 
relació amb aquest, pugui formular al·legacions, i/o presentar quants documents o justificacions estimi 
pertinents en defensa dels seus drets, aquest termini es comptarà a partir del dia següent a la recepció 
de la notificació d'aquesta resolució.

Aquesta resolució no serà definitiva en via administrativa - tenint mentre tant caràcter de mera proposta 
de resolució - fins que no transcorri el termini concedit per efectuar al·legacions sense que s'hagin 
presentat o, en el cas que s'hagin presentat, fins el dia següent a la recepció de la notificació del Decret 
d'aquesta Alcaldia pel qual es resolguin.

4.- Comunicar al Registre de la Propietat la present resolució quan esdevingui ferma en via 
administrativa amb la indicació d'aquest aspecte, per tal que practiqui inscripció de nota marginal 
d’afecció real al compliment del deure de conservació .

5.- Notificar als/a la interessats/da aquesta resolució, en les seves respectives qualitats de propietari i 
denunciant, pel seu coneixement i als efectes legals oportuns. El que poso en el seu coneixement als 
efectes oportuns, advertint-li que contra aquesta resolució, una vegada sigui ferm i definitiva en via 
administrativa en els termes exposats, pot interposar els recursos que s'expressen al peu d'aquesta 
notificació. 
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2.2.3. RESOLUCIÓ DESESTIMANT ALL·EGACIONS (RECURS DE REPOSICIÓ)   

Identificació:
Expedient:
Titular:
Emplaçament:

Ordre d’execució
7020/2016
BANKIA, S.A.
Ctra. Barcelona

Fets

La Junta de Govern Local, de 4 de gener de 2017, va aprovar iniciar expedient d’ordre d’execució (OE 
7020/16) contra l’entitat bancària BANKIA, SA, com a propietària, per incompliment de les condicions 
de salubritat, seguretat de l’immoble situat a la Ctra. de Barcelona, de Segur de Calafell, 
conseqüència d’haver patit un incendi. En la mateixa resolució es va acordar ordenar a la propietat 
l’adopció de les següents mesures cautelars:

- Tapiar les obertures a la part de l’edificació afectada per l’incendi per tal d’impedir-ne
l’accés tant en planta baixa com altell.

En data 19 de gener de 2017 (RE 2.451, de 23-01-2017), per correu administratiu l’entitat BANKIA, SA, 
va presentar escrit d’al·legacions sol·licitant l’arxiu de l’expedient perquè encara que és la propietat per 
adjudicació judicial no disposava d’ell de forma efectiva o, subsidiàriament, ho dirigís contra el deutor 
executat actual posseïdor. 

En data 24 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va desestimar l’escrit 
d’al·legacions de BANKIA, SA, i va ordenar-li, com a propietària, l’execució de les actuacions següents:

a) Redacció de projecte de rehabilitació i reparació dels cossos d’edificació afectats per l’ incendi,
signat per un tècnic competent.

b) Programa d’execució dels treballs.

c) Execució dels treballs recollits en el projecte, prèvia sol·licitud de llicència municipal d’obres.

Alhora que mitjançant l’ esmentat acord se li va ordenar la realització de forma immediata les següents 
mesures cautelars: Tapiar les obertures a la part de l’edificació afectada per l’ incendi per tal d’impedir-
ne l’accés tant a la planta baixa com l’altell.

En data 9 de maig de 2017 (RE16074, de 12 de maig de 2017), per correu administratiu, l’empresa 
BANKIA, SA, ha presentat escrit d’al·legacions (recurs de reposició) mitjançant el qual manifesta ser la 
propietària per adjudicació judicial però no disposar de la possessió efectiva del l’immoble per torbar-se 
ocupat pel deutor executat i sol·licita arxivar l’expedient, que no se li imposi cap sanció i, 
subsidiàriament, que es dirigeixi el requeriment a qui sigui efectivament el responsable.

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic, de data 5 de juliol de 2017, que consta a l’expedient i que 
s’adjunta com a Document núm. 1, pel que proposa desestimar l’escrit d’al·legacions (recurs de 
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reposició) interposat per BANKIA, SA, el 9 de maig de 2017 (RE16074, de 12 de maig de 2017), contra 
l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell, de 24 d’abril de 2017.

Fonaments de dret 

D’acord amb la Llei 3972015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

D’acord amb  al Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim del sector públic.

L’article 9 del Text Refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny; 
l’article 197 del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme; i, l’article 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, estableixen l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat accessibilitat i ornament, així com de 
complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial 
o en les ordenances locals.

Per al compliment d’aquestes obligacions, l’article 9.2 del Text refós de la llei del sòl, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, estableix el següent: “El acto firme de aprobación de la orden 
administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa e inmediata, por 
determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha 
afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia 
expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido 
para la afección real, al pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación 
urbanística”.

L’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o a instància de 
qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions necessàries. Aquestes 
ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb observança sempre del principi de 
proporcionalitat administrativa i amb l’audiència prèvia de les persones interessades.

L’article 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU), estableix que l’expedient es pot iniciar d’ofici per acord o resolució de 
l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia, o bé a sol·licitud d’una o vàries persones interessades o en exercici de 
l’acció pública.

De conformitat amb l’article 87 del RPLU, instruït el procediment i immediatament abans de redactar la 
proposta de resolució corresponent, s’ha de donar audiència del procediment a les persones 
interessades perquè puguin al·legar i presentar els documents que considerin procedents en un termini 
no inferior a 10 dies ni superior a 15.

En el cas que s’hagi obert un període d’informació prèvia a la iniciació d’ofici del procediment, els serveis 
tècnics i jurídics del municipi competent per a dictar l’ordre d’execució que es tracti o, si no en disposa, 
els serveis corresponents de l’Administració local que presti l’assistència i la cooperació tècnica i jurídica 
en aquest municipi, amb les inspeccions prèvies pertinents, han d’informar sobre les actuacions 
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corresponents. Aquests informes, conjuntament amb les altres actuacions prèvies que s’hagin practicat, 
s’han d’incorporar al procediment quan s’acordi o es resolgui la seva iniciació d’ofici.

D’acord amb l’article 90 del RPLU, l’ordre d’execució ha de detallar amb claredat i precisió els actes que 
les persones obligades han d’executar i establir el termini per executar-los voluntàriament en proporció a 
la seva entitat i complexitat.

L’apartat 3 del mateix article disposa que quan els actes ordenats requereixin un projecte tècnic d’obres 
per a la seva execució, la resolució que els ordeni pot adjuntar-lo a la mateixa resolució. Si no ho fa, la 
persona obligada ha de sol·licitar i obtenir la llicència urbanística corresponent prèviament a l’execució 
dels actes ordenats. 

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

1.- Desestimar l’escrit d’al·legacions (recurs de reposició) interposat per BANKIA, SA,  el 9 de maig de 
2017 (RE16074, de 12 de maig de 2017), contra l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Calafell, de 24 d’abril de 2017.

2.- Notificar a l’inspector d’obres i al departament d’Urbanisme per controlar que la interessada portarà 
terme els treballs i les mesures cautelars ordenades mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Calafell, 24 d’abril de 2017.

3.- Notificar la present resolució a BANKIA, SA.

2.2.4. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE EXECUTIU MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISTA 
ESPORTIVA DEL CASTELL I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE TERROSSETS   

Fets
La Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2017, va aprovar inicialment el projecte executiu de 
millora de les instal·lacions de la pista esportiva del Castell i urbanització de la plaça dels Terrossets, 
redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP.

L’apartat Tercer de la part resolutiva de l’acord condiciona l’aprovació definitiva a la incorporació de les 
esmenes dels tècnics municipals al projecte redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP.

El projecte ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies en el BOPT núm. 102 de data 29 de 
maig de 2017, sense que s’hagin  presentat al·legacions

Mitjançant registre d’entrada 23762, de data 7 de juliol de 2017 Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP, 
ha fet entrega de les esmenes descrites a l’informe dels serveis tècnics municipals

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal que queda adjuntat a l’expedient

Fonaments de dret 
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Vist el decret 2666 de 22 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de Govern Local

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

1. Aprovar definitivament el projecte executiu de millora de les instal·lacions de la pista esportiva
del Castell i urbanització de la plaça dels Terrossets, redactat per Baena Casamor Arquitectes
BCQ, SLP., amb la incorporació de les esmenes detallades en l’informe dels serveis tècnics
municipals.

2. Donar trasllat d’aquest acord a Baen Casamor Arquitectes, BCQ, SLP.

2.2.5. PROPOSTA PRESCRIPCIÓ DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ I ARXIU   

Identificació:
Expedient:
Titulars:

Emplaçament:

Ordre d’execució
3627/2017
L. C. B., S. B. ., SAREB, S.A., F. M. Y.
C. Pacífic,.

Fets  

En data 2 d’abril de 2008, mitjançant Decret núm. 2008/1557, l’Ajuntament de Calafell va iniciar 
expedient d’ordre d’execució per incompliment dels deures de conservació contra la comunitat de 
propietaris de la finca  del carrer Pacífic de Segur de Calafell per la esquerda vertical del mur de blocs de 
formigó de contenció de terres de la façana posterior dels conjunt d’habitatges del carrer Pacífic de 
Segur de Calafell.

En data 5 de setembre de 2008, mitjançant Decret Núm. 2008/4830, l’Ajuntament de Calafell va dictar 
l’ordre d’execució contra els esmentats propietaris mitjançant la qual els hi va ordenar la realització dels 
següents  actuacions:

a. Reparació o nova construcció de la part del mur afectat pels desperfectes.
b. Reparació de la canalització d’evacuació d’aigües soterrades.
c. Manteniment de la senyalització, protecció i tancament de la zona afectada fins la finalització

dels treballs.
d. Es comunicarà als veïns de la finca inferior del carrer Atlàntic, núm. 17, la situació de precarietat

del mur, als efectes de fer el tancament d’una part del seu patí i evitar la zona de perill.

Revisat l’expedient administratiu, es comprova que havent transcorregut amb escreix més de 5 anys des 
de l’adopció de l’esmentada ordre d’execució encara no ha estat executada ni de forma voluntària ni de 
forma forçosa.

Vist l’informe de l’assessor jurídic, de  data 12 de juliol de 2017, incorporat en l’expedient.

2. Fonaments de dret

D’acord amb els articles 38, 39 i 98 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques –LPACAP -.
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D’acord amb el que disposa l’article 1964 del Codi Civil  - CC – (modificat per la Disposició Final 1a de la 
Llei 42/2015, de 5 d’octubre).

D’acord amb la jurisprudència.

L’executivitat dels actes administratius ve imposada pels inequívocs termes de l’article 38 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP 
-, en relació als article 39 i 98 de la mateixa Llei. Com senyala l’article 38 de la  LPACAP: 

“Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratius seran executius 
d’acord al que es disposa en aquesta llei.”

Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu es presumeixen vàlids i 
produeixen efectes des de la data en que es dictin, tret que en ells es disposi una altra cosa (art. 39 de la 
LPACAP)

Sense perjudici de l’assenyalat, és possible instar la suspensió dels seus efectes d’acord al que assenyala 
l’article 111 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencios-Administrativa –
LJCA-.

L’executivitat és un dels atributs més significatius de l’acte administratiu. Aquesta comporta pels 
destinataris l’obligatorietat i el deure de complir el que en ells es disposi, encara que sigui en contra de 
la seva voluntat.

Aquest principi d’executivitat que gaudeixen els actes administratius es basa en la presumpció de 
legitimitat que es predica dels mateixos i te el seu fonament en l’especial naturalesa de les finalitats 
públiques que l’Administració persegueix amb la seva actuació, la qual no ha de quedar interrompuda.  

Ara bé, l’Administració Pública a vegades dicta actes administratius que han de ser executats pels 
administrats i, no obstant això, per determinades circumstàncies, aquests no els executen. Llavors s’han 
d’iniciar els expedients per aplicar els mecanismes d’execució forçosa que recull l’art. 100 LPACAP, en 
concret, l’execució subsidiària. El problema es aclarir el dubte – com en el nostre cas – si l’administració 
esta subjecte a un termini per dur a terme l’execució subsidiària d’una ordre d’execució.

El moment inicial és meridianament clar: els actes administratius seran immediatament executius, és a 
dir, des del moment en que són dictats i notificats, amb les següents excepcions:

a) quan una disposició estableix el contrari;

b) quan necessitin autorització o aprovació superior;

c) quan sigui acordada la seva suspensió per la interposició d’algun recurs;

d) i, la resolució que posi fi a u procediment sancionador , quan aquest posi fi a l via
administrativa (art. 98 LPACAP).

Efectivament, la LPACAP no senyala cap termini per iniciar l’expedient d’execució substitutòria, pel que 
haurem d’acudir a la Jurisprudència dictada en l’àmbit de la restauració de l’ordre urbanístic infringit. En 
aquest supòsit es parteix de l’existència d’una  ordre d’enderroc que no s’ha executat per l’interessat. La 
majoria de la jurisprudència ve assenyalant que, com aquestes accions impliquen una obligació personal 
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de l’administrat, resulta d’aplicació el termini de prescripció per l’exercici de les accions d’aquest tipus, 
fixat en l’article 1964 del Codi Civil  - CC -, que es de 5 anys desprès de la reforma d’aquest precepte 
feta per al Disposició Final 1a de la Llei 42/2015, de 5 d’octubre.   

Per tant, l’Administració té un termini de cinc anys per executar i fer executar els actes administratius 
d’aquest naturalesa, a comptar des de el moment de la seva notificació, sens perjudici de que aquest 
termini es pugui afegir el termini que, si s’escau, hagués estat suspesa la seva execució. 

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

1. Declarar prescripció de l’ordre d’execució dictada mitjançant el Decret Núm. 2008/4830, de 5
de setembre de 2008 i procedir a l’arxiu del present expedient d’ordre d’execució.

2. Disposar que els serveis tècnics del Departament d’Urbanisme, es pronunciïn sobre l’estat de
conservació de la construcció i/o edificació i, si s’escau, la necessitat d’iniciar un nou expedient
d’ordre d’execució per tal de fer complir els deures de conservació i de rehabilitació.

3. Notificar la present resolució als interessats.

2.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

2.3.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'ABONAMENT D'UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A UN 
EMPLEAT D'AQUEST AJUNTAMENT PER DUR A TERME FUNCIONS DE CAP DE COLLA   

Fets

1. El  25 de novembre de 2016, té entrada al departament de Recursos Humans la baixa per 
incapacitat temporal de l’empleat senyor A. V. V., Cap de Colla de paleteria de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament de Calafell, amb efectes del dia 21 de novembre de 2016.

2. El 09 de gener de 2017 l’encarregat de la Brigada Municipal, amb el vistiplau del regidor de Via 
Pública, emet informe proposant que durant el període  de baixa per malaltia comuna del Sr.  
A. V. V., el Sr. Ll. M. S. tingui les retribucions de Cap de Colla que és la feina que ocupa mentre 
duri aquesta situació.

3. El 19 d’abril de 2017, té entrada al departament de Recursos Humans l’alta per incapacitat 
temporal de l’empleat senyor  A. V. V., amb efectes del dia 13 d’abril de 2017.

4. El lloc de treball de “Cap de Colla” té les retribucions complementàries (complement destí i 
complement específic), d’acord amb l’actual relació de llocs de treball, superiors al lloc que ocupa 
l’empleat, senyor Ll. M. S.

5. Atès que la relació que manté l’empleat senyor Ll. M. S. és en règim laboral. 
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6. Vist l’informe núm. 0278 de data 03 de juliol  de 2017 emès per la directora de Recursos Humans,
que queda unit  a l’expedient.

7. Vist l’informe núm. 1054/2017 de data  06 de juliol de 2017,  emès per la Intervenció municipal
sobre l’existència de consignació pressupostària.

Fonaments de dret

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, pel
que fa a la relació de llocs de treball.

3. Articles 37 i 72 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, pel qual s'aprova I'Estatut Bàsic de
I'Empleat Públic (EBEP), en quant a l’estructuració dels recursos humans, i la potestat
d’autoorganització de l’administració pública.

4. Article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, pel que fa a
la potestat d’autoorganització de les administracions públiques.

5. Articles 22.2 j) i 90.2 de la Llei 7/1985, en quant a les competències municipals.

6. Reial decret  legislatiu 781/1986,  de  18  d'abril,  pel  qual  s'aprova el  text  refós de les
disposicions legals vigents en matèria de regim local.

7. Article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors, en quant parla de la classificació professional i de la polivalència
funcional dins d’un mateix grup. En aquest cas les funcions, si bé són de responsabilitat superior,
es consideren incloses dins del mateix grup professional en la qual es troba assignada l’empleada.

8. Article 39.1 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 1/1995, que diu que "La mobilitat funcional a les
empreses no tindrà altres limitacions que les exigides per les titulacions acadèmiques o
professionals precises per exercir la prestació laboral i per a la pertinença al grup professional. A
manca de definició de grups professionals, la mobilitat funcional podrà efectuar-se entre
categories professionals equivalents.”

9. Article 39.3 del citat Reial Decret Legislatiu 1/1995, on exposa que “El treballador tindrà dret a la
retribució corresponent a les funcions que efectivament realitzi, llevat dels casos d'encàrrec de
funcions inferiors, en els quals mantindrà la retribució d'origen.”

10. Article 73.2 de la Llei 7/2007, de 2 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
que estableix que:” Les administracions públiques poden assignar al seu personal funcions,
tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que acompleixin sempre
que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho
justifiquin sense minva en les retribucions”.

11. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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12. 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.

13. 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.

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. Abonar a l’empleat, senyor Ll. M. S., un complement de productivitat per la diferència retributiva de 
100,56€ bruts mensuals del complement destí i específic d’acord amb les funcions que se li han 
encomanat, entre el lloc que ocupa d’oficial primera i el lloc de cap de colla, amb efectes 
retroactius del dia 21 de novembre de 2016 i fins el 13 d’abril de 2017, període en què va 
desenvolupar aquestes funcions per la baixa per incapacitat temporal de l’empleat A. V. V., sent un 
total de 479,68 € bruts.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada, així com donar compte a la Intervenció Municipal, a 
Tresoreria, a la gestoria encarregada dels assumptes de personal, al comité d’empresa i als sindicats. 

2.3.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, NOCTURNITATS, 
CAPS DE SETMANA ,  ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  I D’ALTRES,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL COS DE LA 
POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL DE 2017.

Fets

1. El 5 de juliol de 2017, el sergent responsable de Recursos Humans de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell, emet informe que queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial, els
treballs realitzats fóra de la jornada, els serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats, així com el
complement per treballs de categoría superior com a caporal, efectuades pel personal adscrit al
departament de Policia Local i lliurades durant el mes de juny de 2017.

2. Atès que del conjunt d’aquest informe resulta les quanties següents a abonar, d’acord amb allò que
disposa l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local d’aquesta Corporació:
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TREBALLADOR
TOTAL  HORES  

EXTR.
TOTAL 

NOCTURNITATS
ASSIST KM DIETES

COMPLEMENT 
COM A 

CAPORAL

TOTAL CAP DE 
SETMANA

TOTAL 
VARIABLES

- € - €
20,20 € 

20,20 € 

256,23 € 218,16 € 
20,20 € 

          494,59 € 

- € 127,26 € 
20,20 € 

          147,46 € 

- € - €
20,20 € 

20,20 € 

172,74 € - €
40,40 € 

          213,14 € 

- € 127,26 € 
40,40 € 

          167,66 € 

86,37 € - €
40,40 € 

          126,77 € 

- € 36,36 € 
-   

€ 15,20 €         15,15 € 
40,40 € 

          107,11 € 

- € - €
- €

- €

- € 109,08 € 202,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          361,63 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € - €
- €

- €

83,49 € - €
40,40 € 

          123,89 € 

- € 90,90 € 404,00 € 60,80 €         60,60 € 
20,20 € 

          636,50 € 

- € 36,36 € 
40,40 € 

76,76 € 

83,49 € - €
40,40 € 

          123,89 € 

- € 127,26 € 
40,40 € 

          167,66 € 

- € 127,26 € 
10,10 € 

          137,36 € 

- € 72,72 € 
40,40 € 

          113,12 € 

- € 72,72 € 
40,40 € 

          113,12 € 

- € - € 202,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          252,55 € 

- € 163,62 € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
40,40 € 

          335,37 € 

- € 54,54 € 262,60 € 33,25 €         35,35 € 
40,40 € 

          426,14 € 

- € 199,98 € 
20,20 € 

          220,18 € 

227,44 € 127,26 € 
40,40 € 

          395,10 € 

161,20 € 218,16 € 
20,20 € 

          399,56 € 

- € 72,72 € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          224,27 € 

- € 72,72 € 
40,40 € 

          113,12 € 

- € - € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          151,55 € 

- € 199,98 € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          351,53 € 

- € 90,90 € 
20,20 € 

          111,10 € 

- € - €
- €

- €

- € - €
20,20 € 

20,20 € 

- € - €
-   

€ 15,20 €         15,15 € 
- €

30,35 € 

- € 72,72 € 
40,40 € 

          113,12 € 

20,15 € 163,62 € 
60,60 € 

          244,37 € 

313,79 € - €
50,50 € 

          364,29 € 
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- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € - €
- €

- €

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € 36,36 € 
40,40 € 

76,76 € 

172,74 € - €
40,40 € 

          213,14 € 

- € 127,26 € 
40,40 € 

          167,66 € 

- € 109,08 € 
30,30 € 

          139,38 € 

86,37 € - €
40,40 € 

          126,77 € 

- € - €
- €

- €

- € - €
- €

- €

- € 109,08 € 
10,10 € 

          119,18 € 

20,15 € 127,26 € 101,00 € 26,60 €         30,30 € 
40,40 € 

          345,71 € 

46,06 € 127,26 € 
-   

€ 15,20 €         15,15 € 
40,40 € 

          244,07 € 

- € 90,90 € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          242,45 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

227,44 € 127,26 € 
20,20 € 

          374,90 € 

256,23 € 127,26 € 202,00 € 15,20 €         15,15 € 
20,20 € 

          636,04 € 

480,77 € - €
30,30 € 

          511,07 € 

- € - €
- €

- €

161,20 € 181,80 € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
40,40 € 

          514,75 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € 72,72 € 101,00 € 15,20 €         15,15 € 
40,40 € 

          244,47 € 

172,74 € - €
40,40 € 

          213,14 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € - €
40,40 € 

40,40 € 

- € 90,90 € 202,00 € 45,60 €         45,45 € 
20,20 € 

          404,15 € 

- € - € 404,00 € 45,60 €         45,45 € 
- €

          495,05 € 

- € 127,26 € 
40,40 € 

          167,66 € 

- € - €
- €

- €

- € 90,90 € 
20,20 € 

          111,10 € 

83,49 € - €
40,40 € 

          123,89 € 

253,34 € - €
40,40 € 

          293,74 € 

- € - €
20,20 € 

20,20 € 

- € - €
- €

- €

TOTAL
3365,430 4.126,86 € 2686,6000 409,4500 414,1000 0,0000 2050,30 13052,74

3. Vist l’informe núm.287/2017/RH/CG, de data 05 de juliol  emès per la directora de Recursos Humans,
que queda unit a l’expedient.
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4. El 07 de juliol de 2017, la Intervenció Municipal emet informe número 1060, sobre l’existència de crèdit
suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dret

1. Article 24 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de la refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, pel que fa a les retribucions complementàries.

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

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

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

5. 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.

6. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i concretament,
els articles 8, pel que fa als serveis extraordinaris; article 13 pel que fa les assistències als Jutjats;
article 17, pel que fa a les retribucions complementàries per causes organitzatives del servei de
Policia local, i específicament al complement de nocturnitat i complement de torn de cap de
setmana; article 8 pel que fa a l’abonament d’una gratificació pels efectius que prestin serveis les
nits del 24 i 31 de desembre; i article 15 pel que fa a treballs de categoria superior.

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

8. Article 23.3 c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
que permet l’abonament del complement de productivitat quan serveixi per retribuir l’activitat
extraordinària quan es desenvolupen tasques que no són de caràcter ordinari.

9. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques sobre els efectes dels actes administratius.

10. 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.

11. 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.

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. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en horari
nocturn i caps de setmana, les assistències de caràcter judicial, les dietes i quilometratges, així  com el
complement per treballs de categoria superior i d’altres,  segons consten en la part dels antecedents i la
seva aplicació en la nòmina del mes de JULIOL de 2017.

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

2.3.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MENSUAL 
DEL MES DE JULIOL DE 2017 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR DEL FONS DE 
PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.   

Fets

1.El 03 d’abril de 2017 per acord del Ple de la Corporació es va aprovar definitivament el pressupost per la
corporació de l’exercici 2017, que inclou el capítol I (Despeses de personal) de l’estat de despeses i de
l’annex de personal per a l’exercici 2017, en el que estan incloses la productivitat mensual del 
personal de l’Ajuntament de Calafell, i les corresponents partides pressupostàries. 

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

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

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

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

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

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

8.Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.
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9.Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat
mensual.

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

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

12. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment de la
jornada i assistència del mes de JUNY de 2017 per tal d’abonar el complement de productivitat en la
nòmina del mes de JULIOL de 2017, han estat assolits d’acord amb el que estableix l’article 3, 11.B i
15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell.

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

14. Atès que els valors del complement de productivitat mensual són els següents:
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TREBALLADOR PRODUCTIV

14,36

227,81

103,27

274,12

275,24

206,10

274,12

44,66

206,10

14,36

14,36

44,66

227,81

227,81

206,10

14,36

275,24

275,24

227,81

227,81

227,81

811,31

8,08

51,71

8,08

127,43

274,12

8,08

14,36

14,36

14,36

8,08

8,08

8,08

8,08

14,36

502,02

14,36

14,36

34,56

274,12

275,24

8,08

811,31

44,66

14,36

34,56

8,08

227,81

473,04

CORTES FALCO, SERGI 227,81

COS CHACON, JOSEP 227,81

CRUZ TAMAYO, JUAN 203,74

DALMAU PEREZ, JULIA 206,10

DE ARRIBA BOTE, PAU 227,81

DE HERAS GALIANO, JAVIER 274,12

DE HERAS GALIANO, ROSA MARIA 44,66

DOMINGO FIGUERAS, DESIREE 44,66

DOMINGO FIGUERAS, OSCAR 8,08

DOMINGUEZ ORTIZ, DAMARIS 14,36

ESCOBAR NOGALES, JESUS 8,08

ESCODA CAÑA, M. DOLORES 206,10

ESCUDERO RUIZ, JOSE JAVIER 227,81

ESPAÑOL GUASCH, M. DOLORS 14,36

ESTEPA OCAÑA, FRANCISCO J. 227,81

FERNANDEZ AGUAYO, ISABEL 14,36

FERNANDEZ CUGAT, SONIA 14,36

FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO J. 8,08

FERNANDEZ VIÑA, IBAN 227,81

FERRE BUNDO, PERE 1.143,67

FERRUS FRANQUET, MONTSERRAT 14,36

FIGUERAS TETAS, ELIAS 103,27

FILTER BRICOLLE, JOSE 8,08

FLORES RAMOS, DANIEL 227,81

FORNAS ANDREU, OLGA 235,39

FORNER MESTRE, MAGDA 206,10

FUERTES MOLNER, EVA 329,47

GALAN HERNANDEZ, CRISTINA 337,01

GALAN HITA, DANIEL 274,12

GALINDO GARZA, CRISTINA 275,24

GALISTEO GONZALEZ, JAVIER 227,81

GALLES GARCIA, ANGEL 113,84

GARCIA BARRERA, ALBERTO 227,81

GARCIA ESCUDERO, SARAI 14,36

GARCIA ESPINOLA, CONSOLACION 8,08

GARCIA GARCIA, DAVID 227,81

GARCIA GARCIA, RAUL 274,12

GARCIA PEREZ, FCO. JAVIER 274,12

GARCÍA MAESTRE, JOAQUÍN 227,81

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE 227,81

GARCIA ZAPATA, VICENTE 227,80

GAVITO FORNAGUERA, MERITXELL 206,10

GAZQUEZ MARTINEZ, JOSE 206,10

GIBERT VIVES, JAIME 192,97

GIL VALENCIA, JORDI 274,12

GILI CAMPANERA, ERNEST 14,36

GONZALEZ BARRANCO, ISABEL Mº 227,81

GONZALEZ GELADO, FCO. JAVIER 8,08

GONZALEZ MATHEU, JOSEP M 498,93

GONZALEZ PEREZ, SERGIO 811,31

GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO 8,08

GONZALEZ SANTIAGO, JULIA 14,36

GUTIERREZ GARZON, TOMAS 275,24

HABAS DIAZ, EDUARD 101,00

HERNANDEZ HERNANDEZ, CONSUELO 14,36

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LORENA 44,66

HERRADA CORTES, ISABEL 14,36

HILL SERRANO, JORDI 8,08

HOLGADO POLO, ANGEL 274,12

HUERTAS RODRIGUEZ, JACINTO 274,12

HUGUE ROMEU, NÚRIA 14,36

IBAR FAÑANAS, RAQUEL 275,24

ILLESCAS GONZALEZ, MIGUEL 203,74

JANE REIXACH, ROSA M. 14,36

JIMENEZ GARCIA, JAVIER 227,81

JUAREZ GÓMEZ, SONIA 14,36

JUNCOSA FERRER, ANA MARIA 218,22

JUNCOSA ROMEU, MAGDALENA 819,35

JUNCOSA ROMEU, MARIA LOURDES 206,06

JUNCOSA ROMEU, ROSA ISABEL 206,10

LAFUENTE GARCIA, SILVIA C. 14,36

LENDINEZ GALLARDO, JUANA 8,08

LEON MONDEJAR, ANTONIO 8,08

LIEBANA JIMENEZ, ROSA MARIA 34,56

LISON HERRERO, JOSE 8,08

LLAGOSTERA CASADO, AGUSTIN 8,08

LLAMAS IRUELA, MANUEL 8,08

LLORENS GUASCH, AGUSTI 234,68

LLORENS LATASA, MARTA 14,36

LONGO GONZALEZ, FRANCISCO 1.472,19

LOPEZ ARJONILLA, SEGUNDO 103,27

LOPEZ MARTIN, JOANA 93,69

LOPEZ VILÀ, JOAN 1.331,65

LORITE GARRIDO, DIEGO DAMIAN 153,46

LOZANO OLIVARES, DAVID 8,08

MAIQUEZ GOMEZ, CRISTINA 14,36

MANTERO GUTIERREZ, JOSE MANUEL 274,12

MAÑE MANSILLA, JORDI 8,08

MARCE GALOFRE, PAU 59,81

MARCET SANCHEZ, LUIS 8,08

MARIA DOMINGUEZ, ENRIQUE M. 811,31

MARIMON CANO, SERAFIN 8,08

MARIN MARTIN, FRANCISCO 8,08

MARTI NOLLA, RAUL 474,16

MARTIN GIMENEZ, CELIA 14,36

MARTIN GIMENEZ, JOSE JAVIER 227,81

MARTINEZ FAJARNES, NEUS 44,66

MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 25,66

MARTINEZ YAGO, ALICIA 99,79

MASIP GOMEZ, GORETTI 14,36

MASIP TORRES, LOURDES 206,10

MATEO CARRERAS, GEMMA 133,05

MENDEZ MORENO, CRISTINA 14,36

MENGUAL DEL VALLE, CARMEN 44,66

MINGUIJON MORE, SALVADOR 14,36

MIRACLE TORRES, MARIA TERESA 55,27

MIRO FIGAROLA, CRISTINA 227,81

MOLINA AVELLANEDA, MIGUEL 271,10

MOLINA CASADO, ANA 329,47

MONTANE ANTUNEZ, VANESSA 14,36

MONTES ROMERO, FRANCISCO 8,08

MORAGAS QUESADA, ROGER 227,81

MORAGREGA MICOLAU, ELISABET 8,08

MORILLO LOPEZ, VIRGINIA 275,24

MUÑOZ ESPINOLA, JUAN 8,08

MUÑOZ MARTINEZ, CAROLINA 153,46

MUÑOZ MORENO, M. TERESA 14,36

NACHER GARCIA, SILVIA 44,66

NAVARRO MUÑOZ, MIRIAM 14,36

NICOLAU MARTINEZ, ANNA 44,66

NISA NEVADO, SATURNINO 227,81

NOGALES QUINTANA, GREGORIO 227,81

NUÑEZ BUSTAMANTE, RICARDO 8,08

NUÑEZ CASTAÑO, FERNANDO 333,81

NÚÑEZ CASTAÑO, JOSÉ MANUEL 227,81

OJEDA VIVAS, JOAQUIN 227,81

OLIVA MERI, MONTSERRAT 227,81

OLIVÉ OSÉS, VANESSA 14,36

ONRUBIA GARCIA, MONTSERRAT 14,36

ORTEGA MARTIN, ABEL 227,81

ORTEGA PEINADO, AMADOR 161,60

ORTEGA PINTOR, JOSE MANUEL 227,81

ORTIZ GUIRAO, INMACULADA 206,10

OSORIO GOMEZ, ALICIA 14,36

OSUNA BAENA, EMILIO 227,81

PADILLA ROMAN, ELENA 227,81

PALAU CATA, ROSER 206,10

PALAU JUNCOSA, MARIA CARMEN 54,76

PANEA ROMERO, FRANCISCO 8,08

PAPIOL GALLOFRE, ESTHER 14,36

PAPIOL SEVIL, M. ANGELES 14,36

PARDO AGUERA, JOSE M. 8,08

PARRA GOMEZ, JOSE LUIS 307,29

PASTOR PEREZ, NICOLAS 8,08

PEDRAJAS ARIÑO, JOSEFA 227,81

PEDRET LOPEZ, SILVIA 206,10

PEDROL GRAS, MONTSERRAT 14,36

PEREZ CUSIDO, JOSE MARIA 227,81

PEREZ DE ANDRES, JOSE ALEJANDR 227,81

PEREZ MARTINEZ, CHRISTINE 14,36

PEREZ MILLAN, REBECA 44,66

PÉREZ MONTERO, JÈSSICA 227,81

PESCUEZO CANTISANO, DAMIAN 227,81

PLATA FERNANDEZ, DAVID 8,08

PONS CALERO, MARCELA 161,60

PONS PLA, RAMON 227,81

POU VALLES, JOSEP 287,12

PUJOL MONTANER, JUDITH 14,36

QUIÑONERO OLIVARES, JOSE LUIS 333,81

RAMON ALVAREZ, EMILIA 14,36

RAMON ALVAREZ, MARGARITA 14,36

RASCON LOPEZ, SERGIO 227,81

RAVENTOS FARRE, JUAN 8,08

REVERTE VERA, SILVIA 339,57

RICART CARBÓ, NURIA 14,36

RICART SANCHEZ, FRANCISCA 44,66

RION CASTELLS, JOSEFINA 329,47

RION COMPARAN, JOSEP 8,08

RIVERA ABENIA, CARLOS 8,08

ROBLES MOLINA, JOSE ANTONIO 274,12

ROBUSTILLO ASMARATS, ENCARNACI 14,36

ROCA PEREZ, DAVID 275,24

RODRIGUEZ CANO, JESUS 8,08

RODRIGUEZ CORTES, LUISA 206,10

RODRIGUEZ GARCIA, OSCAR 153,46

RODRÍGUEZ MARÍN, RAQUEL 44,66

RODRIGUEZ MARTINEZ, RUBEN 14,36

RODRIGUEZ SORIANO, ANTONIO 227,81

ROMAGUERA CAMPMANY, MIREIA 14,36

ROMAN GARCIA, DANIEL 227,81

ROMERA CANTARERO, ALFREDO 8,08

ROMERA NICOLAS, MARTA 398,00

ROMERO BARRANCO, ANDRES 113,84

ROMERO CRISPIN, JORGE 8,08

ROMERO PASTOR, MANUEL 204,43

ROMEU MERCADER, DANAE 14,36

RONCERO CHINCOLLA, SEBASTIAN 8,08

ROVIROSA OLIA, M. ROSA 329,47

RUBIO SANCHEZ, CARLOS 227,81

RUIZ MESTRES, JEZABEL 218,22

SALAS GONZALEZ, MANUEL 227,81

SALOR ALVARADO, PEDRO 8,08

SALVADOR MUNS, MONICA 227,81

SANCHEZ CALDERON, GABRIEL 14,36

SANCHEZ CATALÀ, DANIEL 227,81

SANCHEZ ESPIN, FRANCISCO 206,10

SANCHEZ RONDAN, FCO JOSE 227,81

SANCHEZ TORRES, FRANCESCA 14,36

SANJUAN PEREZ , XAVIER 14,36

SARDA MONTOYA, MARIA JOSE 14,36

SASTRE PAPASEIT, JUDITH 206,10

SEGURA JIMENEZ, ADRIÀ 206,10

SENDRÓS VIÑAS, RICARD 206,10

SERRANO PASTOR, CRISTOBAL 8,08

SILLA CASCALES, SALVADOR 852,19

SOLE GARCES, JOSEP MARIA 103,27

SOLE MONTEJO, DAVID 206,10

SOLE OLIVE, MONTSERRAT 282,80

SOLE RAMON, ALEIX 206,10

SOLIS ZAFRA, DANIEL 227,81

SUBIRANA ALVAREZ, AGUEDA 275,24

TAMAYO AGREDANO, MANUEL 113,84

TARGA FORT, ANGELS 14,36

TELLO MUDARRA, ANDREU 14,36

TERUEL SORLI, MARIA 14,36

TORRADO BONALS, LLUIS 750,33

TORRES ROBERT, M. LOURDES 72,59

TRESCENTS, MAUD LUCILE 14,36

TROYA CHINCHILLA, ELENA P. 473,04

URPI FONTS, MONICA 14,36

VALVERDE VALVERDE, FRANCISCO 8,08

VARGAS VIVAS, ANTONIO 214,41

VAZQUEZ INVERNON, JOSE 227,81

VENDRELL CASTELLVI, MONTSERRAT 206,10

VERGE INGLES, Mª ASUNCION 539,35

VICARIA SANTIAGO, JUAN CARLOS 227,81

VILAMAJO TUTUSAUS, MARIA CARME 8,08

VILANOVA PEÑA, MARIA 133,05

VILELLA PONS, NURIA 227,81

WILDBRET, MYRA 14,36

PALLARÈS CERVILLA, ALEXANDRE 1.000,00

TOTAL 45.874,34
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15. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 282,  de data 04 de juliol  de 2017, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1.Article 105.a) de la Constitució Espanyola.

2.Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases
de Règim Local.

3.Llei 39/2015, del 01 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12).
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14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell,
publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37.

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

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

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

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

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

La Junta de Govern  Local, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, per 
unanimitat acorda:

1. Aprovar els imports i l’abonament  del complement de productivitat mensual del mes de de JULIOL
de 2017, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes de JUNY de 2017, al personal i
amb les quanties que es relacionen a la part expositiva, per complir els requisits establerts en el
Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, tenint en compte que les
incidències que hi pugui haver hagut durant el mes en qüestió per maternitat, paternitat, llicència
per malaltia o accident, o baixes per incapacitat temporals, poden modificar l’import total a
percebre.

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

2.3.4. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2904 DE 
DATA 10 DE JULIOL DE 2017

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2904 de data 10 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2904/2017
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Identificació de l’expedient número  5795/2017

Concessió de la reducció d’un terç de jornada sol·licitada per una empleada d’aquest Ajuntament.

Fets

1. El 7 de juliol de 2017 (RGE núm. 23715), té entrada en aquesta Corporació instància presentada per 
l’empleada, senyora Alejandra Álvarez Pérez, en què sol·licita la concessió de una reducció  de la seva 
jornada, des del 10 de juliol i fins al 21 de juliol de 2017,ambdós inclosos,  proposant el següent 
horari laboral per motius de conciliació familiar:

De 9.30 a 13.30 hores

2. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data  3 de novembre de 2009, essent menor de dotze 
anys i major de 6 anys.

3. L’empleada esmentada és personal laboral, adscrita al departament de la Policia Local, dins del grup 
C2 de titulació, administració general, sotsescala auxiliar.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 291/2017/RH/CG, de 7 de juliol de 
2017, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Disposició Addicional Primera 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, on 
disposa que les mesures establertes en aquella llei seran d’aplicació al personal laboral de les 
administracions públiques d’acord amb allò que estableixin els convenis col·lectius.

2. Article 51 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, d’aprovació del text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a la jornada, permisos i vacances del personal laboral, el 
qual disposa que es regularà per la legislació laboral corresponent.

3. Article 92 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, el qual disposa que les situacions del 
personal laboral es regirà per l’Estatut dels Treballadors i pels convenis col·lectius que els sigui 
d’aplicació.

4. Article 3 del Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, el qual disposa que els drets i obligacions de la relació laboral es regulen, 
entre d’altres, pels convenis col·lectius d’aplicació.

5. Article 21.3 de l’actual Conveni col·lectiu del personal laboral el qual disposa que: “En tot cas, seran 
d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública que 
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reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del present 
Conveni.”

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

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

8. Article 21.3 de l’actual Conveni col·lectiu del personal laboral el qual disposa que: “En tot cas, seran 
d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública que 
reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del present 
Conveni.”

9. Article 37.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels 
Treballadors, sobre reducció per guarda legal de menors de dotze anys, que diu “Qui per raons de 
guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat 
que no desenvolupi una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada de treball diària, 
amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la 
durada d'aquella.”

10. Disposició addicional 71a. de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat per a 
l'any 2012, la qual disposa que la jornada general de treball en el sector públic serà, com a mínim, 
de trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual.

11. 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.

12. 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.

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.

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2. Concedir a l’empleada, senyora Alejandra Álvarez Pérez, amb categoria d’auxiliar administrativa, 
adscrita al Departament de la Policia Local d’aquesta Corporació, la reducció de la seva jornada de 
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treball en un 46,67%, amb la disminució proporcional de les seves retribucions, treballant un 
53,33% de la jornada laboral ordinària, amb data d’efectes del dia 10 i fins el 21 de juliol de 2017.

3. Fixar l’horari de la següent manera:

De 9.30 a 13.30 hores, ajustant la jornada a un total de 20:00 hores setmanals, per conciliació de la 
vida familiar i  sens perjudici de canvis que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives i/o per 
necessitats del servei.

4. Comunicar aquesta reducció de jornada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

5. Notificar aquest acord a la part interessada, i informar als departaments de la Policia Local, de 
Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a les seccions sindicals, al Comitè 
d’Empresa i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes corresponents. 

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. Quedar-ne assabentada.

2.3.5. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2884 DE 
DATA 6 DE JULIOL DE 2017

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2884 de data 6 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2884/2017

Identificació de l’expedient número 5734/2017

Concessió de la reducció d’un terç de jornada sol·licitada per una empleada d’aquest Ajuntament.

Fets

1. El 4 de juliol de 2017 (RGE núm. 23204), té entrada en aquesta Corporació instància presentada per 
l’empleada, senyora V. M. A., en què sol·licita la concessió de la reducció d’un terç de la seva jornada, 
pel  període comprés del 10 al 31 de juliol de 2017, proposant el següent horari laboral per motius de 
conciliació familiar:

De 7.45 a 12.45 hores

2. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data 28 de desembre de 2011, essent menor de sis anys. 
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3. L’empleada esmentada és funcionària interina adscrita al departament d’Intervenció, dins del grup 
C2 de titulació, administració general, sotsescala auxiliar.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 288/2017/RH/CG, de 5 de juliol de 
2017, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Article 48.h) del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que fa als permisos dels funcionaris públics, en quant a la reducció de jornada d’un 
terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions, en cas de cura de fills o filles 
menors de sis anys, sempre que es tingui la guarda legal.

2. Article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local pel que fa a 
l’aplicació de la legislació dels funcionaris de l’administració local.

3. Disposició addicional 71a. de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat per a 
l'any 2012, la qual disposa que la jornada general de treball en el sector públic serà, com a mínim, de 
trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual.

4. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la LBRL 
i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.

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

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.

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1.Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2.Concedir a l’empleada senyora V. M. A. funcionària interina dins de l’escala d’administració 
general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, adscrita al departament d’Intervenció 
d’aquesta Corporació, una reducció en un terç de la jornada laboral amb dret a percebre el 
80% de les seves retribucions, per tal de tenir cura del fill menor de 6 anys, pel  període comprés del 
10 al 31 de juliol de 2017.  
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3. Fixar l’horari de la següent manera:

De 7.45 a 12.45 hores, ajustant la jornada a un total de 25:00 hores setmanals, per conciliació de la vida 
familiar i  sens perjudici de canvis que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives i/o per 
necessitats del servei.

4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments d’Intervenció,  de 
Recursos Humans 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 d’aquest Ajuntament per al seu 
coneixement i als efectes escaients.

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. Quedar-ne assabentada.

2.3.6. APROVACIÓ D’ABONAR AL SOTSINSPECTOR  DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL 
L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS D’INSPECTOR DE LA POLICIA 
LOCAL.    

Fets

1. Per acord de Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2016 es va acordar, entre d’altres punts, 
designar al sergent de la Policia Local, senyor S. G. P.,  com a persona substituta en cas d’absència del 
Cap del cos de la Policia Local per vacances, incapacitat temporal o altres permisos, que siguin 
informats oportunament pel cap de la Policia local. Els efectes d’aquesta delegació tenen efectes 
retroactius del 23 d’agost de 2016. 

2. En data 23 d’agost de 2016 l’Inspector Cap de la Policia Local presenta baixa mèdica per malaltia 
comuna,  amb efectes del 23 d’agost de 2016, i a data d’avui segueix de baixa mèdica.

3. Per decret d’Alcadia núm 2903/2017 de data 10 de juliol, es va resoldre nomenar funcionari interí,
al senyor Sergio Gonzalez Perez, per ocupar una plaça vacant de l’actual plantilla de personal de 
sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, enquadrada dins l’escala 
d’administració especial, serveis especials-policia local, grup C, subgrup C1 de titulació, 
complement de destí 22, i complement específic brut anual de 24.476,34 €, amb data d’efectes del 10 
de juliol de 2017.

4. Vist l’informe núm. 0285 de data 04 de juliol de  2017 emès per la directora de Recursos Humans, que 
queda unit  a l’expedient.

5. Vist l’informe núm. 1064/2017 de data  11 de juliol de 2017,  emès per la Intervenció municipal sobre 
l’existència de consignació pressupostària. 
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Fonaments de dret

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

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

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

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

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

6. 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.

7. 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.

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 
Recursos Humans i per unanimitat acorda:

1. Abonar al sotsinspector, senyor S. G. P., en la nòmina del mes de juliol de 2017, la quantitat de 
631,04 € bruts, en concepte de complement de productivitat, per les funcions exercides de 
Cap de Policia, de categoria superior a la de sergent que es la que ostentava durant els dies 
del 01 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos. 

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

2.3.7. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2915 DE 
DATA 12 DE JULIOL DE 2017.   
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Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2915 de data 12 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2915/2017

Identificació de l’expedient 3928/2017

Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria per a la confecció 
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. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
7372, de data 18 de maig de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 97, de 
data 22 de maig de 2017, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la presentació 
de sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. El 3 de juliol de 2017, per Decret d’Alcaldia número 2544, es va aprovar la llista provisional de les 
persones admeses i excloses en la convocatòria per a la confecció d’una borsa de treball d’auxiliars 
administratius de l’Ajuntament de Calafell, la qual va ser publicada al BOPT número 121, de 23 de 
juny de 2017.

4. El 10 de juliol de 2017 va finir el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional de 
persones admeses i excloses, i han estat presentades cinc (5) instàncies. 

5. El 28 de juny de 2017 l’aspirant amb identificador número 522-V,  presenta instància, amb RGE a la 
Corporació número 22047, sol·licitant modificar la lletra U per la V respecte al seu D.N.I.

6. El 28 de juny de 2017 l’aspirant amb identificador número 015-E, presenta instància amb RGE a la 
Corporació número 22277, aportant certificat nivell C de català.

7. El 28 de juny de 2017 l’aspirant amb identificador número  416-A, presenta instància amb RGE a la 
Corporació número 22275, aportant certificat de serveis prestats. 

8. El 29 de juny  de 2017 l’aspirant amb identificador número 277-L, presenta instància amb RGE a la 
Corporació número 22318, aportant certificat nivell C de català.

9. El 7 de juliol de 2017 l’aspirant amb identificador número 922-D, presenta instància amb RGE a la 
Corporació número 23794, aportant documentació per la fase de concurs.

10. El 11 de juliol de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 299/2017/RH/CG, que 
queda unit a l’expedient.

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

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

3. 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. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels 
Treballadors, pel que fa als contractes d’interinitat.

7. Article 9 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.

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

9. Article 20.Uno de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 
2016.

10. 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.

11. 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.

12. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Articles 8 a 10 que disposen que les 
atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la 
urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2. Admetre les al·legacions presentades per l’aspirant amb identificador número 522-V,  a la instància 
presentada amb RGE a la Corporació número 22047, sol·licitant modificar la lletra U per la V 
respecte al seu D.N.I.

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


3. Declarar exemptes de realitzar la prova de català a les persones aspirants que han aportat 
l’acreditació de tenir el nivell de suficiència de català (nivell C) durant el període d’al·legacions.

4. Incloure a l’expedient administratiu la documentació aportada per l’aspirant amb identificador 
número  416-A,  a la instància amb RGE a la Corporació número 22275, aportant certificat de 
serveis prestats, si bé no és considerada una al·legació i s’estarà al que disposa les bases reguladores 
del procés sobre la seva valoració en la fase de concurs.

5. Incloure a l’expedient administratiu la documentació aportada per l’aspirant amb identificador 
número 922-D, a la instància presentada amb RGE a la Corporació número 23794, aportant 
documentació per la fase de concurs, si bé no és considerada una al·legació i s’estarà al que disposa 
les bases reguladores del procés sobre la seva valoració en la fase de concurs.

6. Elevar a definitiva la llista de les persones admeses i excloses en la convocatòria per a la confecció 
d’una borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Calafell, segons consta en 
l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

7. Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants  d’admesos i exclosos es 
publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta Corporació, i els tres últims 
números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.

8. Manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat degudament estar en possessió 
del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent 
o superior, resten obligades a la realització de l’esmentada prova, que correspon al primer exercici 
de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són les relacionades en l’Annex 4, i les 
exemptes de realitzar-la són les relacionades a l’Annex 3 d’aquesta resolució.

9. Manifestar que les persones aspirants admeses tenen la nacionalitat espanyola o han cursat els seus 
estudis de primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat espanyol, i per tant queden exemptes 
de realitzar-la, són les relacionades a l’Annex 5 d’aquesta resolució.

10. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el 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: Sra. Maria del Carmen Gutiérrez Martín, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Suplent: Sra. Salvador Romagosa Casañas, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya

Vocals: 
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Titular: Antonio Sánchez Martín, cap de personal de l’Ajuntament del Vendrell, tècnic extern 
designat per la Corporació
Suplent: Jordi Vidal Casañas, tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cunit, tècnic extern 
designat 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

11. 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: 18 de juliol de 2017
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)

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

Data: 18 de juliol de 2017
Hora: A les 09:15 hores
Lloc: Aules 3 i 4 de l’Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)

13. 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: 24 de juliol de 2017
Hora: A les 12:00 hores
Lloc: Institut Camí de Mar, Carrer Jaume Pallarès s/n, Calafell (poble)

14. 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:

Data: 27 de juliol de 2017
Hora: A les 11:00 hores
Lloc: Institut Camí de Mar, Carrer Jaume Pallarès s/n, Calafell (poble)

15. Convocar al personal aspirant admès que hagi superat el quart exercici, i fixar el dia, l’hora i lloc que 
s’assenyala a continuació per a la realització de l’entrevista personal:

Data: 9 d’agost de 2017
Hora: A determinar
Lloc:  A determinar

16. 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 
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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.

17. 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.

18. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Recursos Humans, i al comitè d’empresa i 
seccions sindicals pel seu coneixement i efectes escaients.

ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. Registre 
Entrada DNI

17464 747H

17483 263N

17607 171Z

17752 111Q

17831 087X

18020 663C

18341 643K

18428 423J

18506 611Z

18630 843B

18659 223P

18747 505L

18793 904N

18837 462S

18846 759Q

18898 616G

18936 169F

18966 444B

18992 088K

19058 871P

19080 139W
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20009 929Z

20010 783E

20018 560T

20019 943P

20022 692G

20025 691A

20048 843A

20077 416A

20079 219H

20080 820Y

20082 188K

20087 922D

20091 548V

20424 066N

20788 088R

ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. Registre 
Entrada DNI

Motiu/s de 
no exempció

17831 087X 1

18428 423J 1

18659 223P 1

18898 616G 1

18966 444B 1

19105 764D 1

19565 870D 1

19629 039K 1

19682 955E 1

19835 522U 1

19837 501Q 1

19853 658N 1

19865 200S 1

19868 283N 1

19902 333D 1

20072 108C 1

20073 110E 1

20085 893M 1

20090 122W 1
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1) No aporta certificat acreditatiu de la titulació exigida o de l’exempció.

ANNEX 5

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ

Tots. “

Es proposa 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 
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

1. Quedar-ne assabentada.

2.3.8. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2785 DE 
DATA 5 DE JULIOL DE 2017   

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2785 de data 5 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2785/2017

Identificació de l’expedient 5328/2017

APROVACIÓ SOBRE L’AUTORITZACIÓ A UN AGENT DE LA POLICA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, 
D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Fets

1. El 9 de juny de 2017, amb registre general d’entrada d’aquesta Corporació ENTRA-2017-19841, es 
rep via plataforma EACAT, resolució de l’alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès sol·licitant a 
l’Ajuntament de Calafell l’autorització per a l’adscripció a un lloc de treball de policia local del seu 
municipi, en comissió de serveis, del funcionari de la Policia Local de Calafell, senyor A. F. G. 
per un període d’un any, prorrogable per un any més.  

2. El 3 de juliol de 2017, l’inspector en Cap de la Policia Local en funcions, emet informe manifestant 
que no hi ha cap inconvenient per poder atendre aquesta petició, proposant realitzar la comissió de 
serveis per una durada de dos anys. 
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3. El 4 de juliol de 2017 aquesta Corporació posa de manifest a l’Ajuntament de la Roca del Vallès que 
no té inconvenient en autoritzar l’esmentada comissió de serveis.

4. El 4 de juliol de 2017, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 283/2017/RH/CG, que 
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

8. 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.

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

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

11. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, que disposa que les atribucions 
delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la urgència de 
l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

Resolució
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Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015. 

2. Autoritzar la comissió de serveis del senyor  A. F. G., agent de la Policia Local d’aquesta 
Corporació, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per un període de dos anys, amb efectes del dia 6 
de juliol de 2017. 

3. Liquidar i donar de baixa a la Tresoreria general de la Seguretat Social al senyor A. F. G., amb 
efectes del dia 5 de juliol de 2017, respecte a l’Ajuntament de Calafell.

4. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de la Roca del Vallès i, també, a la persona interessada 
per a la seva incorporació en comissió de serveis en aquell Ajuntament.

5. Donar compte d’aquest acord 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 i donar compte en la 
propera Junta de Govern Local d’aquesta resolució. 

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. Quedar-ne assabentada.

2.3.9. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2903 DE 
DATA 10 DE JULIOL DE 2017   

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2903 de data 10 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2903/2017

Identificació de l’expedient 5302/2017

APROVACIÓ SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ, COM A 
FUNCIONARI INTERÍ PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT COM A SOTSINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL 
DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Fets

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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1. El 23 de juny de 2017, per Decret d’Alcaldia número 2663, es va acordar aprovar la convocatòria i 
les bases que han regit el concurs-oposició intern del cos de la Policia Local, per a la cobertura, en 
règim de personal funcionari interí, d’una plaça de sotsinspector de la Policia Local de Calafell.

2. El 6 de juliol de 2017, l'òrgan qualificador aixeca acta en la qual fa proposta raonada de 
nomenament, de conformitat amb la base novena, del primer aspirant de la llista que ha superat el 
procés, el senyor S. G. P., per poder ocupar com a funcionari interí la plaça de sotsinspector a 
la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. 

3. Vist que l’aspirant proposat reuneix les condicions exigides a la base segona de les específiques.

4. Atès que el senyor S. G. P. és actualment funcionari de carrera d’aquesta Corporació ocupant una 
plaça adscrita a l’escala d’administració especial, serveis especials policia local, grup C1 de titulació, i 
proveeix un lloc de treball de sergent dins del Departament de Seguretat Ciutadana.

5. Atès que actualment l’esmentat empleat té una antiguitat reconeguda de 4 triennis dins del grup 
C2.

6. Vista la vigent plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de Calafell, l’estructura organitzativa i 
la relació de llocs de treballs del personal al seu servei, per a l’exercici 2017, hi consta vacant la plaça i 
el lloc de treball de sotsinspector amb les següents característiques: 

Lloc de treball Règim GRUP ESC. Subescala - Classe CD C. Específic
Sotsinspector Funcionari C1 Administració 

especial
Serveis especials – 
policia local

22 24.476,34 € 
bruts anuals

7. Atès que per acord de Ple de 31 d’octubre de 2012 es va aprovar l’Annex III de les condicions 
específiques de la Policia local de Calafell, publicat al BOPT número 26 de 31 de gener de 2013 on 
s’estableix, entre d’altres complements, el complement de comandament. Per a l’any 2017 està en 
la quantia de 568,98 € bruts mensuals.

8. Atès que per acord de Ple de 31 d’octubre de 2012, i publicat al BOPT número 287, de 14 de 
desembre de 2012, es va aprovar el Fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell, que estableix 
els principis i les normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat 
del personal de l’Ajuntament de Calafell.

9. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 0982_17, PD 1323, de 23 de juny de 2017, sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa, de cobrir una plaça de sotsinspector.

10. Atès que existeix consignació pressupostària per fer front a les despeses dels triennis que té 
reconeguts l’esmentat empleat per estar dotats en el pressupost municipal de l’any 2017.

11. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 292/2017/RH/CG, de data 7 de juliol 
de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2. Articles 286 a 292 i 296 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

4. Articles 55.a), 64 a 76, 103 i 118 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. Títols IV i V del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. I Capítol I del Títol II pel que fa als funcionaris interins.

6. 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.

7. 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.

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

9. Article 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, articles 185-189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, article 15 i supòsit 10 de 
l'annex (règim local) del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual s’adeqüen i es regulen els 
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.

10. 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.

11. 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.

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.

13. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Articles 8 a 10 que disposen que les 
atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la 
urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

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

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015. 

2. Nomenar funcionari interí, al senyor S. G. P., per ocupar una plaça vacant de l’actual plantilla de 
personal de sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, enquadrada dins l’escala 
d’administració especial, serveis especials-policia local, grup C, subgrup C1 de titulació, complement 
de destí 22, i complement específic brut anual de 24.476,34 €, amb data d’efectes del 10 de juliol 
de 2017.

3. Abonar un complement de comandament per import de 568,98 € bruts mensuals, per a l’any 2017, 
sens perjudici dels increments legals que es puguin establir.

4. Abonar un complement de productivitat mensual per import de 811,31 € bruts mensuals, sempre 
que s’assoleixin els requisits establerts dins del Reglament regulador del Fons de Productivitat del 
personal de l’Ajuntament de Calafell, i sens perjudici dels increments legals que es puguin establir. 

Detall de les retribucions:

Imports bruts mensuals (€) Aplicació pressupostària
Sou base 727,23 D04 1320 120030001
Antiguitat 72,32 D04 1320 120060001
C. Destí 514,94 D04 1320 121000001
C. Específic 1.748,31 D04 1320 121010001
C. Comandament 568,98 D04 1320 121030001
C. Productivitat mensual 811,31 D04 1320 150000001
Sou total brut (sense pagues 
extres)

4.443,09

PP Extra S. Base 628,53 D04 1320 120090001
PP Extra C. Destí 514,94 D04 1320 120090001
PP Extra C. Específic 1.748,31 D04 1320 120090001
Quota SS empresa 1.374,77 D04 1320 160000001

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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5. Prendre possessió del càrrec d’acord amb la normativa vigent.

6. Reservar la plaça que actualment ocupa el senyor Sergio González Pérez, com a sergent dins de 
l’escala d’administració especial, serveis especials, policia local, grup C1 de titulació.

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

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.3.10. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2901 DE 
DATA 10 DE JULIOL DE 2017   

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2901 de data 10 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2901/2017

Identificació de l’expedient 5299/2017

APROVACIÓ SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ, COM A 
FUNCIONARI INTERÍ PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT COM A SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Fets

1. El 23 de juny de 2017, per Decret d’Alcaldia número 2663, es va acordar aprovar la convocatòria i 
les bases que han regit el concurs-oposició intern del cos de la Policia Local, per a la cobertura, en 
règim de personal funcionari interí, d’una plaça de sergent de la Policia Local de Calafell.

2. El 6 de juliol de 2017, l'òrgan qualificador aixeca acta en la qual fa proposta raonada de 
nomenament, de conformitat amb la base novena, del primer aspirant de la llista que ha superat el 
procés, el senyor J. G. V. per poder ocupar com a funcionari interí la plaça de sergent a la Policia 
Local de l’Ajuntament de Calafell. 

3. Vist que l’aspirant proposat reuneix les condicions exigides a la base segona de les específiques. 

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


4. Atès que el senyor J. G. V. és actualment funcionari de carrera d’aquesta Corporació ocupant 
una plaça adscrita a l’escala d’administració especial, serveis especials policia local, grup C2 de 
titulació, i proveeix un lloc de treball de caporal dins del Departament de Seguretat Ciutadana.

5. Atès que actualment l’esmentat empleat té una antiguitat reconeguda de 7 triennis dins del grup 
C2. 

6. Vista la vigent plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de Calafell, l’estructura organitzativa i 
la relació de llocs de treballs del personal al seu servei, per a l’exercici 2017, hi consta vacant la plaça i 
el lloc de treball de sergent amb les següents característiques: 

Lloc de treball Règim GRUP ESC. Subescala - Classe CD C. Específic
Sergent Funcionari C1 Administració 

especial
Serveis especials – 
policia local

20 24.476,34 € 
bruts anuals

7. Atès que per acord de Ple de 31 d’octubre de 2012 es va aprovar l’Annex III de les condicions 
específiques de la Policia local de Calafell, publicat al BOPT número 26 de 31 de gener de 2013 on 
s’estableix, entre d’altres complements, el complement de comandament. Per a l’any 2017 està en 
la quantia de 568,98 € bruts mensuals.

8. Atès que per acord de Ple de 31 d’octubre de 2012, i publicat al BOPT número 287, de 14 de 
desembre de 2012, es va aprovar el Fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell, que estableix 
els principis i les normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat 
del personal de l’Ajuntament de Calafell.

9. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 0981_17, PD 1320, de 23 de juny de juny de 
2017, sobre l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa de cobertura de plaça de 
sergent.

10. Atès que existeix consignació pressupostària per fer front a les despeses dels triennis que té 
reconeguts l’esmentat empleat per estar dotats en el pressupost municipal de l’any 2017.

11. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 293/2017/RH/CG, de data 7 de juliol 
de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

4. Articles 55.a), 64 a 76, 103 i 118 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.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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5. Títols IV i V del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. I Capítol I del Títol II pel que fa als funcionaris interins.

6. 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.

7. 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.

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

9. Article 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, articles 185-189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, article 15 i supòsit 10 de 
l'annex (règim local) del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual s’adeqüen i es regulen els 
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.

10. 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.

11. 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.

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.

13. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Articles 8 a 10 que disposen que les 
atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la 
urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

Resolució

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015. 

2. Nomenar funcionari interí, al senyor J. G. V., per ocupar una plaça vacant de l’actual plantilla de 
personal de sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, enquadrada dins l’escala 
d’administració especial, serveis especials-policia local, grup C, subgrup C1 de titulació,  
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complement de destí 20, i complement específic brut anual de 24.476,34 €, amb data d’efectes del 
10 de juliol de 2017.

3. Abonar un complement de comandament per import de 568,98 € bruts mensuals, per a l’any 2017, 
sens perjudici dels increments legals que es puguin establir.

4. Abonar un complement de productivitat mensual per import de 811,31 € bruts mensuals, sempre 
que s’assoleixin els requisits establerts dins del Reglament regulador del Fons de Productivitat del 
personal de l’Ajuntament de Calafell, i sens perjudici dels increments legals que es puguin establir.

Detall de les retribucions:

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

6. Reservar la plaça que actualment ocupa el senyor J. G. V., com a caporal, dins de l’escala 
d’administració especial, serveis especials, policia local, grup C2 de titulació. 

Imports bruts mensuals (€) Aplicació pressupostària
Sou base 727,23 D04 1320 120030001
Antiguitat 126,56 D04 1320 120060001
C. Destí 444,10 D04 1320 121000001
C. Específic 1.748,31 D04 1320 121010001
C. Comandament 568,98 D04 1320 121030001
C. Productivitat mensual 811,31 D04 1320 150000001
Sou total brut (sense pagues 
extres)

4.426,49

PP Extra S. Base 628,53 D04 1320 120090001
PP Extra C. Destí 444,10 D04 1320 120090001
PP Extra C. Específic 1.748,31 D04 1320 120090001
Quota SS empresa 1.374,77 D04 1320 160000001
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7. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com, a 
la gestoria que porta els assumptes de personal, i a la Junta de Personal i a les seccions sindicals per 
al seu coneixement i als efectes escaients, i donar compte a la propera Junta de Govern Local.

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

1. Quedar-ne assabentada.

2.3.11. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2902 DE 
DATA 10 DE JULIOL DE 2017

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2902 de data 10 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2902/2017

Identificació de l’expedient 5766/2017

APROVACIÓ SOBRE EL NOMENAMENT D’UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ, COM A 
FUNCIONARI INTERÍ PER OCUPAR UNA PLAÇA RESERVADA COM A SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Fets

1. El 6 de juliol de 2017 l’inspector en cap en funcions emet informe en el qual sol·licita cobrir la 
vacant produïda de sergent per haver estat nomenat un sergent com a sotsinspector interí.

2. El 23 de juny de 2017, per Decret d’Alcaldia número 2662, es va acordar aprovar la convocatòria i 
les bases que han regit el concurs-oposició intern del cos de la Policia Local, per a la cobertura, en 
règim de personal funcionari interí, d’una plaça de sergent de la Policia Local de Calafell.

3. El 6 de juliol de 2017, l'òrgan qualificador aixeca acta en la qual fan proposta raonada de 
nomenament, de conformitat amb la base novena, del primer aspirant de la llista que ha superat el 
procés, el senyor Jordi Gil Valencia, el qual ocuparà com a funcionari interí la plaça vacant que hi ha 
de sergent i, es proposa a l’òrgan competent per ordre de puntuació, al segon aspirant de la llista, el 
senyor D. G. H., el seu nomenament com a funcionari interí per ocupar la plaça reservada com a 
sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell.

4. Vist que l’aspirant proposat reuneix les condicions exigides a la base segona d e les específiques. 
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5. Atès que el senyor D. G. H. és actualment funcionari de carrera d’aquesta Corporació ocupant 
una plaça adscrita a l’escala d’administració especial, serveis especials policia local, grup C2 de 
titulació, i proveeix un lloc  de treball de caporal dins del Departament de Seguretat Ciutadana.

6. Atès que actualment l’esmentat empleat té una antiguitat reconeguda de 2 triennis dins del grup 
C2.

7. Atès que per acord de Ple de 31 d’octubre de 2012 es va aprovar l’Annex III de les condicions 
específiques de la Policia local de Calafell, publicat al BOPT número 26 de 31 de gener de 2013 on 
s’estableix, entre d’altres complements, el complement de comandament. Per a l’any 2017 està en 
la quantia de 568,98 € bruts mensuals.

8. Atès que per acord de Ple de 31 d’octubre de 2012, i publicat al BOPT número 287, de 14 de 
desembre de 2012, es va aprovar el Fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell, que estableix 
els principis i les normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat 
del personal de l’Ajuntament de Calafell.

9. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 1059_17, PD 1464, de 7 de juliol de 2017, sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

10. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 290/2017/RH/CG, de data 6 de juliol 
de 2017, que queda unit a l’expedient.

11. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 294/2017/RH/CG, de data 7 de juliol 
de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

4. Articles 55.a), 64 a 76, 103 i 118 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. Títols IV i V del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. I Capítol I del Títol II pel que fa als funcionaris interins.

6. 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 
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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.

7. 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.

8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

9. Article 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, articles 185-189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, article 15 i supòsit 10 de 
l'annex (règim local) del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual s’adeqüen i es regulen els 
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.

10. 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.

11. 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.

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.

13. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Articles 8 a 10 que disposen que les 
atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la 
urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

Resolució

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015. 

2. Nomenar funcionari interí, al senyor D. G. H., per ocupar una plaça reservada de sergent de la 
Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, per ocupar el titular de la plaça un lloc de 
sotsinspector. La plaça de sergent es troba enquadrada dins l’escala d’administració especial, serveis 
especials-policia local, grup C, subgrup C1 de titulació, complement de destí 20, i complement 
específic brut anual de 24.476,34 €. La data d’efectes del nomenament: 10 de juliol de 2017.

3. Abonar un complement de comandament per import de 568,98 € bruts mensuals, per a l’any 2017, 
sens perjudici dels increments legals que es puguin establir.

4. Abonar un complement de productivitat mensual per import de 811,31 € bruts mensuals, sempre 
que s’assoleixin els requisits establerts dins del Reglament regulador del Fons de Productivitat del 
personal de l’Ajuntament de Calafell, i sens perjudici dels increments legals que es puguin establir. 

Detall de les retribucions:
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5. Prendre possessió del càrrec d’acord amb la normativa vigent. 

6. Reservar la plaça que actualment ocupa el senyor D. G. H., com a caporal, dins de l’escala 
d’administració especial, serveis especials, policia local, grup C2 de titulació.

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

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

1. Quedar-ne assabentada.

Imports bruts mensuals (€) Aplicació pressupostària
Sou base 727,23 D04 1320 120030001
Antiguitat 44,66 D04 1320 120060001
C. Destí 444,10 D04 1320 121000001
C. Específic 1.748,31 D04 1320 121010001
C. Comandament 568,98 D04 1320 121030001
C. Productivitat mensual 811,31 D04 1320 150000001
Sou total brut (sense pagues 
extres)

4.344,59

PP Extra S. Base 628,53 D04 1320 120090001
PP Extra C. Destí 444,10 D04 1320 120090001
PP Extra C. Específic 1.748,31 D04 1320 120090001
Quota SS empresa 1.374,77 D04 1320 160000001
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2.3.12. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES DE JUNY DE 2017.   

Fets

1. Des del Departament de Recursos Humans, una vegada abonades les nòmines del mes de JUNY,
s'ha comprovat l'existència de diferències respecte als imports del llistat provisional de juny de
2017. Les diferències en els imports del llistat provisional del mes de juny són amb motiu de
diferències corresponents a Incapacitats Temporals (IT), per presentació de partes de baixa mèdica
una vegada feta la transferència corresponent.

1. El 22 de maig de 2017 es va acordar assignar, de forma temporal i transitòria, les funcions de
responsable administratiu de mercats, a l’empleada, senyora Francesca Sánchez Torres, , amb efectes
del 15 de maig de 2017, i mentre es trobi vacant el lloc de treball per la baixa del seu titular, així
com abonar la diferència retributiva del complement destí i específic d’acord amb les funcions que se
li encomanen, entre el lloc que ocupa i el de responsable administratiu de mercat. Atès que s’ha
detectat que no se li ha abonat la part proporcional corresponent a la paga extraordinària d’aquestes
diferències, per tant, es regularitza en la nòmina de juliol de 2017.

2. Atès que de la regularització d’aquestes incidències es produeix una variació entre el llistat
provisional de juny de 2017 ,  segons el detall següent i annex que s’adjunta:

CONCEPTES PROV. JUNY

VARIACIONS IT 
/ altes fóra 

nòmina SUMA
DEFINITIU 

JUNY
BRUT 698.819,46 698.819,46 698.819,46
IRPF -113.895,37 -113.895,37 -113.895,37
Quota SS obrera -43.117,98 -1,55 -43.119,53 -43.119,53
Altres 
deduccions -10.764,30 1,55 -10.762,75 -10.762,75
NET 531.041,81 531.041,81 531.041,81
Quota SS 
empresa 208.918,06 -1.772,05 207.146,01 207.146,01

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 301/2017, de data 12 de juliol de 2017,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

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

1. Aprovar la introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de juny de
2017 , amb les conseqüents modificacions, segons detall de la part expositiva i l’annex que
s’adjunta a aquesta Resolució, i aplicar-les a la nòmina del mes de juliol de 2017 dels treballadors
pertinents.

2. Donar compte a la Intervenció i Tresoreria Municipal, al departament de  Recursos Humans, i a
l’Assessoria Integral Grup Vandellós, S.L, per al seu coneixement.

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

Fets

1. El 20 de juny de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar adscriure temporalment, en comissió de 
serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia Local de Calafell, per la realització d’aquestes 
tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor A. H. P., pel termini d’un any prorrogable 
fins a dos anys, per les causes que consten a l’informe de l’expedient, i amb data d’efectes del 
1 de juliol 2016. 

2. El 6 de juliol de 2017, l’inspector en cap de la Policia local de Calafell, a petició del Departament de 
Recursos Humans, emet informe en el qual exposa que es mantenen les circumstancies que van 
fonamentar la comissió de serveis esmentat i, per tant, proposa que aquesta es prorrogui per un 
temps no superior a l’any i/o fins la cobertura de la plaça de caporal que ocupa de manera 
definitiva.

3. Atès que en el pressupost municipal per a l’any 2017 consta consignació pressupostària per la 
cobertura d’aquest lloc de treball.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 302/2017/RH/CG, de 12 de juliol de 2017, i 
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.
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2. Art. 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la Llei
de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

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

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

1. Prorrogar l’adscripció temporal, en comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia
Local de Calafell, per la realització d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor
Angel Holgado Polo, fins a la cobertura de forma definitiva de la plaça de caporal que ocupa, i en
tot cas, fins al termini màxim d’un any que fineix el 30 de juny de 2018.

2. Traslladar aquest acord a la persona interessada, i donar compte d’aquest acord a l’Inspector en Cap
de la  Policia Local,  al Departament de Seguretat Ciutadana, 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.

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2918 DE DATA 12 
DE JULIOL DE 2017

Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2918 de data 12 de juliol de 2017, que a continuación es 
transcriu:

“DECRET NÚM. 2918/2017

Identificació de l’expedient 5864/2017

APROVACIÓ DEIXAR SENSE EFECTES L’ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS A UN EMPLEAT AL DEPARTAMENT 
DE SEGURETAT CIUTADANA, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL D’AQUESTA CORPORACIÓ

Fets

1. El 29 d’octubre de 2015, per acord de la Junta de Govern Local, es va acordar  assignar, de forma 
temporal, al funcionari de carrera, senyor J. G.V., caporal de la Policia local de Calafell, les funcions 
de categoria superior, per realitzar temporalment tasques de sergent, fins a la cobertura d’aquest 
lloc de treball, i la seva compensació econòmica, i amb efectes del dia 2 de novembre de 2015. 

2. El 6 de juliol de 2017,  l'òrgan qualificador del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs-
oposició intern del cos de la Policia Local, per a la cobertura, en règim de personal funcionari interí, 
d’una (1) plaça de sergent de la Policia Local de Calafell, aixeca acta en la qual fan proposta raonada 
de nomenament, de conformitat amb la base novena, i proposa al primer aspirant de la llista que ha 
superat el procés, el senyor J. G.V., per ocupar, com a funcionari interí, la plaça vacant que hi ha 
de sergent a la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. 
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3. El 10 de juliol de 2017, per Decret d’Alcaldia número 2901, es va acordar nomenar funcionari interí 
al senyor  J. G.V., per ocupar una plaça vacant de sergent, enquadrada dins l’escala 
d’administració especial, serveis especials-policia local, grup C, subgrup C1 de titulació, complement 
de destí 20, i complement específic brut anual de 24.476,34 €, amb data d’efectes del 10 de juliol 
de 2017.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans número 297/2017/RH/CG, de data 11 de 
juliol de 2017, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret 

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb 
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2. Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, pel 
que fa a la relació de llocs de treball.

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

4. Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei de bases i l’article 43.3 del Reglament d’organització i 
funcionament i regim jurídic de les entitats locals aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986 de 
28 de novembre i altra legislació concordant.

5. Article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, pel que fa a l’assignació de funcions.

6. Article 73.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova la refosa de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix que:” Les administracions públiques poden 
assignar al seu personal funcions, tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc 
de treball que acompleixin sempre que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, 
quan les necessitats del servei ho justifiquin sense minva en les retribucions”. 

7. Article 66 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, de Personal al servei de l’Administració 
General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de 
l’Estat, quan disposa que es podrà atribuir als funcionaris el desenvolupament temporal de 
funcions per a la realització de tasques, que per causa de major volum temporal, o altres raons 
conjunturals, no puguin ser ateses amb suficiència pels funcionaris que ocupen amb caràcter 
permanent els llocs de treball als quals són assignats. 

8. Article 39 de la Llei 39/2015, d’2 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en quant als efectes dels actes administratius.

9. 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.

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


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

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

12. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Articles 8 a 10 que disposen que 
les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser avocades a l’Alcalde, davant la 
urgència de l’expedient, donant compte a la Junta de Govern local.

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal atribuïdes per 
aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de data 22 de juny de 2015.

2. Deixar sense efectes l’assignació de funcions de sergent, assignades per acord de la Junta de Govern 
Local, de data 29 de octubre de 2015, al funcionari de carrera, senyor  J. G.V., amb efectes del 
dia 9 de juliol de 2017.

3. Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada, informar als departaments de Seguretat 
Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, a 
la Junta de Personal i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes 
escaients, i donar compte en la propera Junta de Govern Local d’aquesta resolució. 

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. Quedar-ne assabentada.

2.3.15. PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A DOS EMPLEATS 
D’AQUESTA CORPORACIÓ   

Fets

1. El 3 de maig de 2017 s’emet memòria de l’Alcaldia en la qual exposa que, en el darrer Ple
d’abril es va aprovar, per unanimitat, el primer Reglament de Participació ciutadana que tindrà el
municipi de Calafell, exposant que és objecte d’aquest Reglament la regulació normativa d’allò que
té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de les
persones i de les entitats en la gestió municipal, de conformitat amb la legislació vigent sobre règim
local, ressaltant, com a novetats més rellevants, els referèndums i consultes, la iniciativa veïnal, el
dret d’audiència pública, els consells municipals de participació, i la informació i qualitat dels serveis.

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


2. En la mateixa memòria, i que queda unida a aquest expedient, es fa constar que, per poder dur 
a terme aquestes accions cal disposar, entre d’altres, de recursos de personal per tal de gestionar la 
participació ciutadana que es durà a terme, considerant que es pot gestionar amb recursos 
personals propis, per tal de seguir amb les polítiques de contenció econòmica en matèria de 
personal, si bé cal dotar-los d’una prolongació i flexibilitat horària per poder atendre aquesta petició 
atès que serà necessària la presa d'actes de les reunions dels diferents consells participatius, 
convocatòries dels mateixos consells, ordres del dia, gestió de l'agenda participativa i presència en 
aquestes reunions durant tardes-nits, i considera convenient l’abonament d’un complement de 
disponibilitat als empleats, senyor D. L. G. i senyor J. C. H., per tal que les duguin a terme, a més 
de les que tenen assignades dins del Departament d’Alcaldia. 

3. L’empleat, senyor J. C. H., és empleat d’aquesta Corporació en règim de personal laboral fix, 
com a auxiliar administratiu amb adscripció orgànica al Departament d’Alcaldia.

4. L’empleat, senyor D. L. G. és empleat d’aquesta Corporació, com a funcionari de carrera, 
adscrit a l’escala d’administració general, sotsescala administrativa, grup C1 de titulació, i ocupa 
un lloc de treball d’administratiu amb dependència orgànica al Departament d’Alcaldia.

5. El 26 d’octubre de 2006, en reunió de la comissió paritària, es van introduir els criteris en 
l’atorgament del complement de disponibilitat, sent la descripció del nivell 3 la següent: Personal 
administratiu i tècnic amb flexibilitat i perllongació de jornada per un mínim de 200 hores anuals, 
per tal d’atendre les característiques específiques del lloc de treball i sempre i quant no sigui possible 
recuperar l’escreix d’hores dins la pròpia jornada de treball.

6. Atès que actualment, la quantia fixada per aquest nivell de complement de disponibilitat és de 
326,23 € bruts mensuals.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0199/2017/RH/CG, de 9 de maig de 
2017, i que queda unit a l’expedient.

8. El 13 de juliol de 2017, la Intervenció Municipal emet informes números 1079/17 i 1080175 
sobre l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dret

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, pel que fa a
la potestat d’autoorganització de les administracions públiques.

3. Article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995,
de 24 de març, el qual disposa que es podran abonar complements salarials al personal laboral en
funció de les circumstàncies relatives al treball realitzat. La disponibilitat no té caràcter consolidable.
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4. Article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 153 i 157
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual
s'estableix el règim de les Retribucions dels funcionaris d'Administració Local.

5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.

6. Articles 21 a 27 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

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.

10. Sobre l’òrgan competent, d’acord amb l’article 22.1 lletra i ) de la Llei de Bases, aquest és el Ple,
per tant será aquest òrgan qui ratifiqui la proposta.

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

1. Abonar als empleats d’aquesta Corporació, i que tot seguit s’indiquen, un complement de
disponibilitat de nivell 3, a raó de 326,23 € bruts mensuals, per tal de dur a terme el
desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana, fora de l’horari laboral habitual, tal com
presa d'actes de les reunions dels diferents consells participatius, convocatòries dels mateixos
consells, ordres del dia, gestió de l'agenda participativa i presència en aquestes reunions durant
tardes-nits, entre d’altres, ja siguin activitats previstes o imprevistes, sense que sigui considerat un
complement amb dret a consolidació. Els efectes són retroactius a partir del dia 1 de maig de 2017.

NOM I COGNOMS

D. L. G.

J. C. H.

2. Ratificar el present acord per a la propera sessió del Ple de la Corporació.

3. Notificar aquest acord a les persones interessades, al Departament d’Alcaldia, a la Intervenció i
Tresoreria municipals, a la gestoria que porta els temes de personal de l’Ajuntament, i informar al
Comitè d’Empresa, a la Junta de Personal, i a les seccions sindicals.

2.4. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA

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

Codi Segur de Validació eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

27
/0

7/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=eba530ad078a4ca38e9c00d3c6365c58001


2.4.1. CANVI DE PLACA DE GUAL PER DETERIORAMENT DE L'ANTERIOR AL CARRER TAMESI,  

Identificació de l’expedient

Canvi de placa de gual per deteriorament de l’anterior al carrer Tamesi,

Fets

1. Vista la instància presentada pel senyor J. M. B., amb número de RGE. 21998/2017, actuant en 
representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Roselma , carrer Tàmesis en la que sol·licita una 
nova placa de gual per deteriorament de la placa xxx. 

2. Al c/ Tamesi, hi ha autoritzada una placa de gual amb el núm.xxx, i figura en el padró municipal amb 
el nom de Comunitat de Propietaris C/ Tàmesi. 

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 delegacions 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.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent amb el núm. xxx 
presentada pel Sr J. M. B., actuant en representació de la Comunitat de Propietaris C/ Tamesi,. Així 
com donar de baixa la placa núm. xxx al padró de guals, per deteriorament.

2.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, havent de fer el manteniment de la  
senyalització de conformitat amb el contingut d’aquest acord. 

3.- S'hauran d'abonar les taxes municipals al departament de Via Pública c/ St. Pere, 29-31 1r de la Platja 
de Calafell i recollir la nova placa. 

4.- Es donarà compte d'aquest acord a la interessada, al departament de Rendes i  a la Policia local.

2.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - OCUPACIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2.5.1. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE SOL.LICITUD DE LA SUBVENCIÓ “XARXA DE VIVERS D’EMPRESES 
DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE” DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.   

Fets: 

1. En data 13 de juny de 2017 la Diputació de Tarragona va enviar un correu electrònic informant
de la convocatòria de “Xarxa de Vivers d’Empreses del Camp de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre” amb data limit per entregar la sol·licitud el dia 30 de juny de 2017.

2. S’ha presentat projecte per realitzar un curs de Màrqueting Digital d’un total de 80 hores
adreçat a persones empresàries i emprenedores.

L’Objectiu d’aquesta formació és:
-Vincular Calafell a la innovació, màrqueting digital i noves tecnologies
-Oferir una formació més consistent i transversal de màrqueting digital i negocis online
-Millorar la ocupabilitat dels assistents
-Atraure la creació d’empreses que vulguin utilitzar el màrqueting digital de forma activa.
-Actualitzar les empreses del viver i del municipi en aquest àmbit.

3. Es sol·licita l’import màxim d’aquesta subvenció de 3.000€

4. S’acompanya informe de la tècnica de treball Jezabel Ruiz Mestres de data

Fonaments de dret: 

1. Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 8 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, art. 3 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, art. 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya i art. 88 i 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. La legislació local estableix que pel compliment dels seus objectius, els Ajuntaments, en representació
dels Municipis, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o
alienar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, establir i explotar obres i serveis públics,
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.

3. A més, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú preveu que les Administracions Públiques poden celebrar acords, pactes,
convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a
l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte
satisfer l’ interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en
cada cas prevegi la disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors
dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a la
resolució que els posi fi.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - OCUPACIÓ i per unanimitat acorda:

1. Aprovar la sol·licitud de subvenció per import de 3.000€ de la convocatòria de la “Xarxa de
Vivers d’Empreses del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre” de la Diputació de
Tarragona.

2. Donar compte als departament d’intervenció, tresoreria i la Diputació de Tarragona

2.5.2. PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’APROVACIÓ D’UN NOU PREU PÚBLIC CURS 
MÀRQUETING DIGITAL I NOUS DESCOMPES PREUS PÚBLICS PER PERSONES EMPRENEDORES I 
EMPRESES,    

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

AQUEST ASSUMPTE QUEDA SOBRE LA TAULA.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:30, i dóna l'acte per acabat, del 
qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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