Junta de Govern Local

ACTA NÚM: JGL2017/38

A Calafell, en data 12 de setembre 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
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ

21/09/2017 ALCALDE

ALTRES ASSISTENTS:
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE
I a les 09:20, el Sr president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels assumptes
inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:

Ramon Ferré i Solé

1.1.1. EXPEDIENT 2017/463 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS MATERIALS (RP 30/16)

Fets
1. El senyor A. V. N. en representació del senyor M. I. El F., presentà reclamació de responsabilitat
patrimonial contra aquest Ajuntament per danys materials al vehicle, marca Seat Leon, matrícula
8010-XXX, presumptament provocats per col·lidir amb tapa de clavegueram fora del seu lloc quan
circulava per la carretera de Barcelona, a l’alçada de l’estació de Repsol de Calafell, en data 2 de
novembre de 2015.
2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets per part de la
reclamant data del dia 1 de desembre de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en
endavant RGE) 41.556, aportant fotografies dels danys reclamats i del presumpte lloc dels fets,
informe pericial i factura de reparació
3. La part sol·licitant quantifica la seva reclamació en quatre-cents cinquanta-vuit euros amb trentados cèntims d’euro (458,32 €) i aporta informe pericial, reportatge fotogràfic i factura de taxes
d’obtenció de certificats de tràfic, per justificar la seva petició.

Alexandre Pallarès Cervilla
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4. El dia 5 de febrer de 2016, amb RGS 883, la Corporació sol·licita al senyor A. V. N.
documentació indispensable per continuar amb la tramitació de l’expedient.
5. En data 18 de febrer de 2016, amb RGE 5.996, la part reclamant aporta la documentació
requerida.
6. Consta tramesa de l’expedient a la companyia d’assegurances de la Corporació amb acusament de
rebut del dia 22 de febrer de 2016.
7. El dia 7 de març de 2016, amb RGS 2.222, es notifica el Decret 2016/533, que resol admetre a
tràmit la reclamació patrimonial.
8. El dia 10 de maig de 2017, el responsable del departament d’atenció al ciutadà de la Policia Local
de Calafell emet informe sobre els fet reclamats.
9. El dia 25 de juliol de 2017 la companyia asseguradora de la Corporació emet pronunciament sobre
els fets reclamats..
10.

El dia 11 de maig de 2017, amb RGS 11.046, es formalitza el tràmit d’audiència.

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).

Ramon Ferré i Solé
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Fonaments de dret

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).

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

Alexandre Pallarès Cervilla
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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).
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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. El senyor Francesc A. V. N., representació del senyor M. I. El F., aporta informe pericial d’uns danys
del vehicle, matrícula 8010-XXX, que poden coincidir amb la descripció i forma que refereix el
sol·licitant però no aporta cap factura de reparació.
2. La part reclamant manifesta que l’accident va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2015, que el
conductor circulava a velocitat moderada i que la policia local va aixecar acta dels fets.
3. La part reclamant manifesta que els danys van ser provocats al col·lidir amb tapa de clavegueram al
lloc indicat però no aporta cap prova o testimoni que acrediti el lloc ni la causa de l’accident.
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4. De l’informe emès pel responsable del departament d’atenció al ciutadà de la Policia Local de
Calafell, en data 10 de maig de 2017 es desprèn que:
• En la base de dades policials no consten cap referència d’haver sigut requerits per cap
ciutadà en data 2 de novembre de 2015.
• No va haver cap reclamació per auxiliar a cap vehicle danyat amb aquestes
característiques.
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.
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.

8. Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
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7. Vist l’informe del secretari emès en data 1 de setembre 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:

•
•
•

Manca de nexe causal.
Manca de prova suficient.
Manca de justificació dels danys reclamats.

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. DESESTIMAR la reclamació patrimonial instada contra l’ajuntament de Calafell pel senyor A. V. N.
en representació del senyor M. Id. El F., per danys materials al vehicle, marca Seat Leon, matrícula
8010-FCF, presumptament provocats per col·lidir amb tapa de clavegueram fora del seu lloc quan
circulava per la carretera de Barcelona, a l’alçada de l’estació de Repsol de Calafell, en data 2 de
novembre de 2015, per:
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2. Notificar aquesta resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre.
3. Atorgar els recursos procedents.

1.1.2. EXPEDIENT 2017/2633 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS MATERIALS (RP 31/16)

Fets

1. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets per part de la
reclamant data del dia 8 de juliol de 2015, amb Registre General d’Entrada número (en endavant
RGE) 24.704.
2. La sol·licitant quantifica la seva reclamació en mil cinc-cents setanta-tres euros amb sis cèntims
d’euro (1.573,06 €) i aporta pressupost de reparació i reportatge fotogràfic, per justificar la seva
petició.
3. El dia 15 d’octubre de 2015, amb RGS 11.062, la Corporació sol·licita al senyor Sánchez
documentació indispensable per continuar amb la tramitació de l’expedient.

Ramon Ferré i Solé
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1. El senyor G. S. C., presentà reclamació de responsabilitat
patrimonial contra aquest Ajuntament per danys materials al vehicle, marca Skoda, matrícula
5226-xxx, presumptament provocats per accident com a conseqüència del mal estat del ferm de la
calçada quan circulava pel carrer Gandesa, a l’alçada de l’avinguda Marca Hispànica, a Segur de
Calafell, en data 16 de juny de 2015, vora les 19:30 hores.

4. En data 7 de març de 2016, amb RGE 8.149, la part reclamant aporta la documentació requerida.
5. En data 13 d’abril de 2016, amb RGS 3.321, es notifica el Decret 2016/981, que resol admetre a
tràmit la reclamació patrimonial.
6. Consta a l’expedient comunicat de la companyia d’assegurances de la Corporació, de data 25
d’abril de 2016, acusant rebut del trasllat de la documentació i pronunciament sobre la
responsabilitat emès en data 27 d’abril de 2016.

9. El dia 9 de maig de 2017, amb RGE 3.913, es complimenta el tràmit d’audiència que es retornat pel
servei de correus i publicat al BOE 29 de juny de 2016 i al taulell d’anuncis de la Corporació.
Fonaments de dret
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7. El dia 28 de març de 2017, el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els
fets reclamats.
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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).

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”).

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

Consideracions
1. Es constaten els danys materials al vehicle marca Skoda, matrícula 2991-xxx, segons pressupost
de reparació aportat per la part reclamant.
2. El senyor G. S. C. no aporta cap factura de reparació ni cap justificant de despesa per acreditar els
danys reclamats.

4. De l’informe emès pel tècnic de Mobilitat en data 28 de març de 2017 es desprèn que:
• Que els danys materials reclamats poden coincidir amb la descripció que es descriu però
no hi ha cap mena de prova que ens pugui donar la veracitat de que els danys soferts,
materials y/o personals, s’hagin produït de la forma que s’expressa i al lloc referit.

Alexandre Pallarès Cervilla
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3. El sol·licitant manifesta que els danys al seu vehicle van ser provocats com a conseqüència del mal
estat del paviment però no consta cap mena de servei assistencial de les característiques, en data i
lloc on segons el sol·licitant succeeixen els fets. Tampoc consta cap actuació que coincideixi amb
les dades aportades ni es reflecteix al programari policial cap actuació amb el senyor G. S. C.
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El fet de no donar avís a cap patrulla policial treu la possibilitat d’haver fet un atestat o
informe policial que hagués estat concloent respecte ales causes directes o indirectes de
l’accident.
No hi ha constància sobre quina velocitat portava el vehicle, si hi havia, o no,
circumstàncies que haguessin provocat una falta d’atenció del conductor, i si hi havia
restes de cap mena de maniobra evasiva de l’accident com fregaments, derrapatges o
altes..
La geografia de la via presenta un desnivell negatiu respecte al suposat sentit de la
circulació del vehicle, el qual fa necessària una conducció i una velocitat d’acord amb les
circumstàncies del carrer Gandesa alhora d’incorporar-se a l’avinguda Marca Hispànica.
No es pot concloure que els fets s’hagin produït solament per l’estat del ferm de la
calçada.
A cap testimoni fotogràfic hi ha constància del lloc en el que han estat fetes les fotografies
que s’adjunten a l’expedient..

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.

7. Vist l’informe del secretari emès en data 4 de setembre de 2017.

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

1. DESESTIMAR la reclamació patrimonial instada contra l’ajuntament de Calafell pel senyor G. S. C.,
per danys materials al vehicle, marca Skoda, matrícula 5226-xxx, presumptament provocats per
accident com a conseqüència del mal estat del ferm de la calçada quan circulava pel carrer
Gandesa, a l’alçada de l’avinguda Marca Hispànica, a Segur de Calafell, en data 16 de juny de
2015, vora les 19:30 hores, per:

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

21/09/2017 ALCALDE

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.

•
•
•

Manca de nexe causal.
Manca de prova suficient.
Manca de justificació de la quantitat reclamada.

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

20/09/2017 SECRETARI

3. Atorgar els recursos procedents.

1.1.3. EXPEDIENT 2017/2636 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS PERSONALS (RP 33/16)

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

Fets

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

79be5b3a5a7049578012d1e6c186f2f4001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

1. Són objecte de reclamació els danys personals i materials contra aquesta Administració
presumptament soferts per la senyora M. T. D., com a conseqüència de caiguda a la via pública,
al·legant com a motiu la manca d’una rajola al paviment de la vorera del Passeig de la Unió, a
l’alçada del número 3, a Calafell, en data 8 d’abril de 2015, vora les 17:30 hores.
2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 13
d’abril de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE)
13.219.
3. El dia 7 de juliol de 2015, amb RGS 8.692 es va requerir a la part interessada esmenes documentals
i mitjançant Decret 2015/3874, de data 16 de novembre de 2015, es va declarar el desistiment de
la reclamació presentada sense entrar en la tramitació per no haver esmenat els defectes de la
reclamació en el termini atorgat.
4. En data 11 de gener de 2016, amb RGE 827, la senyora M. T. D. presenta reclamació per
responsabilitat patrimonial pels mateixos fets, ocorreguts en la mateixa data.
5. La part reclamant quantifica la seva petició en mil euros (1.000,00 €) i aporta fulls d’assistència
mèdica i fotografies del lloc referit per justificar la seva petició.
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6. El dia 9 de febrer de 2016, amb RGS 974, es requereix a la sol·licitant perquè concreti el lloc on es
va produir la presumpta caiguda.
7. En data 9 de febrer de 2016, amb RGE 4.727, la senyora M. T. D. presenta escrit manifestant que el
seu expedient es va tancar quan ella no ha rebut cap notificació i que la documentació requerida ha
estat aportada anteriorment.
8. Mitjançant escrit de data 10 de febrer de 2016, amb RGS 1.018, es trasllada a la reclamant els
documents que acrediten la correcta notificació i publicació del desistiment de la seva reclamació.

Ramon Ferré i Solé
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9. El dia 25 de febrer de 2016, amb RGE 6.746, la senyora M. T. D. presenta escrit adjuntant tota la
documentació requerida.
10. El Decret 2016/1183 va resoldre l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 28
d’abril de 2016, amb RGS 3.862.

11 Consta a l’expedient comunicat de data 29 d’abril de 2016, traslladant la documentació a la
companyia d’assegurances de la Corporació que en data 24 de maig de 2016 emet pronunciament.
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12. El dia 31 de març de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els fets
reclamats.
13. En data 9 de maig de 2017, amb RGE 3.922, es complimenta el tràmit d’audiència.
14. La part reclamant presenta, en data 22 de maig de 2017, autorització de representant legal a favor
del senyor H. F.

Alexandre Pallarès Cervilla
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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
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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).
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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)).

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

79be5b3a5a7049578012d1e6c186f2f4001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

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).
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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. D. en data anterior al dia 10 d’abril de
2015, abans les 15:10 hores, segons informe d’assistència mèdica aportat.
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2. La senyora M. T. D. manifesta inicialment que va patir la caiguda en data 8 d’abril de 2015 però en
el seu escrit de data 25 de febrer de 2016 manifesta que la caiguda va ser el dia 7 d’abril de 2015 i
de la documentació mèdica aportada per la sol·licitant es desprèn que la primera visita mèdica va
ser el dia 10 d’abril de 2015,
3. La part reclamant aporta fotografies d’un desperfecte al paviment però no aporta cap testimoni per
acreditar que la caiguda es produís al lloc descrit per la deficiència referida en la via pública ni de la
manera descrita per la sol·licitant.

3. La sol·licitant no presenta cap document que justifiqui la pretensió d’una indemnització per danys
personals ni cap factura o tiquet que justifiqui la quantitat reclamada (despeses per ajut a la llar,
informe pericial de valoració de danys i seqüeles, justificants de transport,...).

5. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 31 de març de 2017 manifesta que:
 A l’expedient no existeix cap documentació que acrediti l’actuació del serveis d’emergència al lloc
dels fets, en dia i hora indicat.
 Les lesions poden coincidir amb la descripció i en la forma que es descriu.
 No es pot realitzar l’ inspecció del lloc al no existir aquestes dades en el programari dels serveis
d’emergències del municipi.

Alexandre Pallarès Cervilla
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4. No consta en el registre dels serveis de seguretat notícia de cap servei assistencial de les
característiques, en data i lloc on segons la reclamant es succeeixen els fets.
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 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.
 Els danys s’observen a simple vista i pot ser que no parés l’atenció deguda a l’hora de creuar pel
lloc que descriu a la sol·licitud.
8. 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.
9. La vorera és suficientment àmplia com per caminar i evitar els desperfectes.
10. 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.
11. 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.
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12. 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.
13. 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.

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:

Ramon Ferré i Solé
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14. Vist l’informe del secretari emès en data 5 de setembre de 2017.

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora M. T. D.
pels danys personals soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant com a motiu
la manca d’una rajola al paviment de la vorera del Passeig de la Unió, a l’alçada del número 3, a
Calafell, en data 8 d’abril de 2015, vora les 17:30 hores, per:
Manca de nexe causal.
Incongruència en la data de la presumpta caiguda.
Manca de justificació de la quantitat reclamada.
Manca de prova suficient.
Culpa exclusiva de la víctima.

2. Notificar aquesta resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre.
3. Atorgar els recursos procedents.

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

Alexandre Pallarès Cervilla
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1.2.1. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 10 (ÚLTIMA), I FACTURA AGOST PROJECTE DE
REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL
Fets
Vista la certificació d’obres núm. 10 (última) i la factura corresponent al mes d’agost de 2017, relativa
al projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa VORACYS, SL,
per un import de 97.200 euros.
Vist l’informe núm. 0898/17-PD 1223, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient
de modificació de contracte d’obres per l’execució del projecte de remodelació del camp de futbol de
Calafell..
Fonaments de dret
Vist el Decret 2666 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següent acord:
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1.- Aprovar la certificació d’obra núm. 10 (última) i la factura corresponent al mes d’agost de 2017,
relativa al projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa
VORACYS, SL, per un import de 97.200 euros.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
1.- Aprovar la certificació d’obra núm. 10 (última) i la factura corresponent al mes d’agost de 2017,
relativa al projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa
VORACYS, SL, per un import de 97.200 euros.

Ramon Ferré i Solé
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2.- Donar compte d’aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció.
1.2.2. PROPOSTA JGL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER INFORME TÈCNIC DE DEFICIÈNCIES EN
RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIF. AÏLLAT I PISCINA
AL C/ LLIRI I EXP 6599/2017

Fets

Traslladat l’expedient a l’arquitecte municipal, en data 5 de setembre, ha emès informe que consta
incorporat a l’expedient i del que es desprèn el següent:
-

La piscina incompleix l’adaptació topogràfica màxima permesa, ja que sobresurt més de 1,00m
per sobre de la rasant natural del terreny (art. 133 de la normativa urbanística del POUM).

Alexandre Pallarès Cervilla
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En data 07/08/2017, el Sr. F. R. T. va sol·licitar llicència d’obres majors (Exp. Adm. Núm.
6599/2017) per a la CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA al c/ Lliri, de la
urbanització Valldemar de Calafell
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Malgrat l’anterior la cota de la lamina d’aigua es pot mantenir, però col·locant la piscina
respectant les distàncies de separació de l’edificació a límits de parcel·la (3,00m). En aquesta
cas la superfície de la piscina computa a efectes d’ocupació i edificabilitat, i per tant l’ocupació
i l’edificabilitat del conjunt (habitatge més piscina) no poden ultrapassar l’ocupació màxima
(30%) ni l’edificabilitat màxima (0,55m2/m2) de la parcel·la, ja que el volum que genera la
piscina en aquestes condicions és assimilable als auxiliars descrits a l’article 139 de la
normativa urbanística del POUM.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 211 de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Calafell les deficiències es notificaran a l’interessat, per que les esmeni que s’estableixi,
amb un mínim de 10 dies, amb l’advertiment que el termini per resoldre queda suspès mentrestant i
de les causes de caducitat del procediment o denegació de la llicència. el termini sense s’hagués
efectuat l’esmena, es seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de
la petició formulada, segons disposa l’article 76.3 – Esmena i millora de la sol·licitud - de la
esmentada llei 30/1992.
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D’acord amb l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (PACAP), pel qual es disposa que el transcurs del termini màxim
legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre:

a) Quan s'hagi de requerir-se a qualsevol interessat l’esmena de deficiències o l'aportació de
documents i altres elements de judici necessaris, pel temps que hi hagi entre la notificació del
requeriment i el compliment efectiu pel destinatari o, si no, pel termini concedit, tot això sense
perjudici del que preveu l'article 68 de la present Llei.

Ramon Ferré i Solé
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D’acord amb l’article 73..3 de la Llei 39/2015 (PACAP), pel qual es disposa que:

1. Els tràmits que hagin de ser emplenats pels interessats s'han de fer en el termini de deu dies a
partir de l'endemà de la notificació del corresponent acte, excepte en el cas que en la norma
corresponent es fixi un termini diferent.
2. En qualsevol moment del procediment, quan l'Administració consideri que algun dels actes
dels interessats no reuneix els requisits necessaris, ho ha de posar en coneixement del seu
autor, concedint-li un termini de deu dies per a emplenar-lo.
3. Als interessats que no compleixin el que disposen els apartats anteriors, se'ls podrà declarar

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:

Alexandre Pallarès Cervilla
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decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent. No obstant això, s'admetrà l'actuació de
l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins del dia que es
notifiqui la resolució en la qual es tingui per transcorregut el termini.
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1.- Requerir al Sr. A. R. T. per tal que, en el termini de 10 dies, esmeni les deficiències
detectades a la llicència d’obres Exp. Núm. 6599/2017, descrita als antecedents, que tot seguit es
detallen, amb l’advertiment que, transcorregut el termini sense que s’hagués efectuat l’esmena,
es seguirà la tramitació de l’expedient, amb proposta de resolució denegatòria de la petició
formulada, segons disposa l’article 73.3 de la esmentada Llei 39/2015, PACAP:
-

21/09/2017 ALCALDE

2.- Suspendre el transcurs del termini màxim per resoldre el present procediment i notificar la
resolució, d’acord amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, PACAP, per el temps que
transcorri entre la notificació del present requeriment i el seu efectiu compliment pel destinatari, o,
en el seu defecte, el transcurs del termini concedit, tot això sense perjudici del que està previst en
l’article 68 de la present llei.
3.- Notificar aquest a les parts interessades.
1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS
1.3.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE
SETEMBRE DE 2017

PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE SETEMBRE DE
2017

Ramon Ferré i Solé
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La piscina incompleix l’adaptació topogràfica màxima permesa, ja que sobresurt més de
1,00m per sobre de la rasant natural del terreny (art. 133 de la normativa urbanística del
POUM). Malgrat l’anterior la cota de la lamina d’aigua es pot mantenir, però col·locant la
piscina respectant les distàncies de separació de l’edificació a límits de parcel·la (3,00m). En
aquesta cas la superfície de la piscina computa a efectes d’ocupació i edificabilitat, i per
tant l’ocupació i l’edificabilitat del conjunt (habitatge més piscina) no poden ultrapassar
l’ocupació màxima (30%) ni l’edificabilitat màxima (0,55m2/m2) de la parcel·la, ja que el
volum que genera la piscina en aquestes condicions és assimilable als auxiliars descrits a
l’article 139 de la normativa urbanística del POUM.

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

DATA NOU
TRIENNI

NOU
TRIENNI

DATA
EFECTES

C2

11/08/2005

11/08/2017

4

01/09/2017

C1

28/08/1993

28/08/2017

8

01/09/2017

154,74

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

C1

30/08/2008

30/08/2017

3

01/09/2017

63,39

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

C2

01/09/2011

01/09/2017

2

01/09/2017

36,54 2 de C2

TREBALLADOR

Alexandre Pallarès Cervilla
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GRUP
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ANTIGUITAT
MENSUAL DETALL NÚM TRIENNIS
73,08 4 de C2

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat prevista
en el pressupost municipal per a l’any 2017 i l’aprovació en el ple de l’1 d’agost de l’ increment del
l’1%.
3.

Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0359, de 4 de setembre de 2017, que
queda unit a l’expedient.

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

2.

Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC
de 13/03/2015) disposa, pel que fa a la meritació dels triennis, que:

Ramon Ferré i Solé

3.

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

4.

Article 102.b) i disposició addicional dotzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

5.

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

6.

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

Alexandre Pallarès Cervilla
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1.

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

20/09/2017 SECRETARI
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21/09/2017 ALCALDE

Fonaments de dret
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7.

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

8.

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

9.

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

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel que
fa a l’antiguitat del personal laboral.
11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, pel
que fa a les retribucions econòmiques per antiguitat.
12. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.

21/09/2017 ALCALDE

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.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

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

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

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

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

20/09/2017 SECRETARI

1.3.2. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD DEL PERMÍS DE COMPACTACIÓ DE LACTÀNCIA
D'UN FUNCIONARI D'AQUESTA CORPORACIÓ.

Identificació de l’expedient 7352/2017

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

Fets
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1. El 31 de juliol de 2017, per acord de la Junta de Govern Local es va concedir a l’empleat, senyor
I. L. B. G., funcionari de carrera d’aquesta Corporació, que ocupa el lloc de treball d’agent de
la Policia Local, adscrit al departament de Seguretat Ciutadana, el permís per paternitat per una
durada de quatre setmanes consecutives, amb data d’efectes del 24 de juliol i fins al 20 d’agost
de 2017, ambdós inclosos, els quals aniran a càrrec directe de la Seguretat Social per sol·licitar la
prestació per paternitat d’acord amb l’establer a l’article 49.c) del TREBEP.
2. El 4 de setembre de 2017, (ID Registre núm. 29573), té entrada en aquesta Corporació instància
de l’empleat esmentat en què sol·licita que li sigui concedit el permís de compactació de la
lactància, amb efectes del 18 de setembre de 2017.
3. Atès que el permís de lactància únicament pot ser gaudit per un dels progenitors en el cas que
ambdós treballin, el treballador aporta certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social conforme la seva dona no treballa i rep una pensió per la seva condició d’incapacitat per
l’òrgan corresponent de la Seguretat Social.

21/09/2017 ALCALDE

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0366/2017/RH/CG, de data 5 de setembre
de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Article 48.f) del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel que fa al permís per lactància dels funcionaris públics.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

2. Article 14 de l’esmentada 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, sobre el
permís de lactància.
3. Article 53.1 i) i u) i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
4. Vist l’actual Pacte Socioeconòmic pel personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Calafell.
Article 16.k llicències i permisos retribuïts,i en concret pel que fa al permís per lactància.
5. Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en
assumptes d’ocupació i a la Directiva 96/34/Ce, de 3 de juny de 1996, realativa a l’Acord marc
sobre el permís parental.

7. 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.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

20/09/2017 SECRETARI

6. Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de juliol de 2015, assumpte c-222/14,
en quant la normativa nacional no pot privar a un funcionari del dret a gaudir el permís de lactància
si la seva dona no exerceix una activitat laboral o professional.
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8. 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.
9. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
10. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan Ma
Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria delegada
comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

21/09/2017 ALCALDE

1. Concedir al senyor I. L. B. G., funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, agent de la Policia local
adscrit al Departament de Seguretat Ciutadana, el permís de lactància compactat, el que suposa un
total de 20 dies laborals, corresponents a l’acumulació en jornades completes del permís segons
quadrant, el qual s’iniciarà, a partir del dia 18 de setembre i fins el 23 d’octubre de 2017, ambdós
inclosos, sent el 24 d’octubre de 2017, data en la qual s'haurà d'incorporar al seu lloc de treball,
sens perjudici de canvis de quadrant que es puguin dur a terme per qüestions organitzatives i/o
per necessitats del servei.
2. Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, als departaments de Seguretat Ciutadana,
Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a la Junta de Personal i les
seccions sindicals de l’Ajuntament.

Ramon Ferré i Solé

Identificació de l’expedient 6743/2017
Fets

1.

El 22 de juny de 2017, (RGE número 21332) l’agent de la policia local de l’Ajuntament, de MontRoig del Camp, senyor J. C. L., presenta instància oferint-se treballar a l’Ajuntament de
Calafell amb caràcter de comissió de serveis.

2.

L’1 de setembre de 2017, el sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, emet
informe sobre la voluntat de no incorporar-ho a la seva plantilla orgànica, per no reunir les
condicions i perfil requerits per la Policia Local d’aquesta Corporació.

3.

Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0363/2017/RH/CG, de data 4 de
setembre de 2017, que queda unit a l’expedient.

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

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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1.3.3. PROPOSTA SOBRE LA DENEGACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE COMISSIÓ DE SERVEIS D’UNA PLAÇA
D’AGENT DE POLICIA LOCAL D’AQUEST AJUNTAMENT.
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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. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen els procediments reglamentaris que afecten les matèries de
règim local, entre d'altres, i que afegeix un nou paràgraf a l'article 189 del Decret 214/1990).
4. Concretament l’art. 186, diu que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents:
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament.
5. L’art. 187, regula que, els funcionaris en comissió de serveis percebran la totalitat de les seves
retribucions amb càrrec als crèdits inclosos en els programes en què figuren dotats els llocs de
treball que realment exerceixin.
6. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.

8. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.
9. Art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, concordant
amb l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que determinen la competència de l’Alcalde en
matèria de personal.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

21/09/2017 ALCALDE

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

10. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
11. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.Dos.
12. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la Llei
de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
13. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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:

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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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.
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1. Desestimar la petició formulada pel senyor J. C. L., agent de la Policia Local de Mont-Roig del Camp,
d’ocupar una plaça d’agent en comissió de serveis a l’Ajuntament de Calafell.
2. Notificar aquest acord a les parts interessades i a l’Ajuntament de Mont-Roig del Camp, així com
informar als departaments de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans.
1.3.4. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA DECLARACIÓ EN SITUACIÓ ADMINISTRATIVA D’EXCEDÈNCIA
VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITAT, D’UN FUNCIONARI, AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA
CORPORACIÓ.
Fets
1. El 16 de juny de 2010, la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació va aprovar la convocatòria
(FP01/2010) i les Bases del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs-oposició lliure de 9
places d’agent de la policia local de Calafell, més les vacants que es poguessin produir incloses a
l’oferta d’ocupació pública, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis
especials, escala bàsica, grup de titulació C2, nivell 16, les quals es trobaven incloses a l’oferta
pública d’ocupació per a l’exercici 2010, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de data
28 d’abril de 2010.

Ramon Ferré i Solé

3. El dia 17 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va acordar nomenar
funcionari de carrera al senyor J. G . R., agent de la Policia Local, adscrit a l’escala
d’administració especial, sot escala: Serveis Especials, Classe: Policia Local, Grup C2 de titulació, i
complement de destí 16, per complir tots els requisits exigits a les Bases de la convocatòria i haver
superat el concurs-oposició, el curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i
les pràctiques professionals. El dia 13 d’agost de 2013 va prendre possessió del càrrec.
4. El 16 d’agost de 2017, el senyor J. G . R., , presenta instància amb número de RGE 27800 a
aquesta Corporació i demana excedència per incompatibilitat per reincorporar-se el dia 1 de
setembre de 2017, a una altra Administració. Adjunta decret de nomenament a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
5. El 16 d’agost de 2017, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat,
Recursos Humans i TIC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, informa que el senyor J. G . R.,,
ha superat el procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per mobilitat
interadministrativa de dues places d’agent de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, per tant ha
estat nomenat funcionari de carrera en pràctiques, en la categoria d’agent de la Policia Urbana,
indicant que la data d’incorporació serà el dia 1 de setembre de 2017.
6. En l’actualitat l’esmentat empleat no està sotmès a cap expedient disciplinari ni pendent de
compliment de sanció.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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2. El 14 de setembre de 2010, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns número 3638, es va
resoldre incrementar en dues places més les nou places vacants a cobrir, per haver quedat
desertes en el procés selectiu que es desenvolupava simultàniament, per a proveir mitjançant
concurs de mobilitat horitzontal 4 places d’agents de la policia local, incloses igualment a la
mateixa oferta pública per a l’any 2010, quedant per tant en onze (11) el nombre de places a
cobrir.
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7. Vist que a resultes d’aquesta finalització s’ha demanat a la gestoria encarregada dels assumptes
de personal d’aquest Ajuntament, els càlculs inherents a la liquidació i nòmina corresponent al
mes d’agost de 2017.
8. El 6 de setembre de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 370/2017/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1. 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 (article
86.2.c) i article 86.3 i 4, els quals estableixen que “3. No es pot concedir a un funcionari que
estigui sotmès a expedient disciplinari o pendent del compliment d’una sanció, ...” i “4. El temps
que hom roman en la situació d’excedència voluntària no es computa a efectes de triennis, grau i
drets passius, ni comporta reserva de plaça i destinació, ...”.

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals (articles 199, 200 i 201, en els termes previstos en l’abans esmentat Decret
legislatiu 1/1997), i on s’estableix que els funcionaris romandran en la situació d’excedència
mentre es mantingui la relació de serveis que va donar origen a aquesta. “... Una vegada s’ha
produït el cessament en aquesta, han de comunicar-ho a la corporació d’origen i han de sol·licitar
el reingrés al servei actiu en el termini màxim de trenta dies. Els funcionaris es declararan si no ho
fan, en la situació d’excedència voluntària per interès particular”.
4. Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Situacions
Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat. Article 16. (aplicació
supletòria).

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2
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2. D’acord amb aquesta normativa cal concedir la situació d’excedència voluntària per
incompatibilitat donat que s’ha acreditat la seva incorporació a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú el dia 1 de setembre de 2017.

5. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, pel que fa als efectes dels actes administratius.
6. 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 ( 300.1).

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.

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2
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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.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

1. Declarar en situació administrativa d'excedència voluntària per incompatibilitats, al senyor J. G .
R.,, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, adscrit a una plaça d’agent de la Policia Local,
amb efectes del dia 31 d’agost de 2017, sense dret a reserva de plaça, i, sense dret a percebre
retribucions ni còmput a efectes de servei actiu, de conformitat amb el que s’estableixen els
articles 199 i 200 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/90, de 30 de juliol, en correspondència amb l’article 86 del Decret legislatiu 1/1997, per haver
estat nomenat funcionari de carrera en pràctiques a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

2. Donar-lo de baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en aquest Ajuntament, amb
efectes del dia 31 d’agost de 2017.

3. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat al Departament de Seguretat

1.3.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA FINALITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS COM A CAPORAL
D’UN AGENT DE LA POLICIA OCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ.
Fets
1. El 10 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació va acordar, entre
d’altres, 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 J. H. R., pel termini d’un any prorrogable fins a dos anys, amb data d’efectes del 15 de
setembre 2015.
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Ciutadana i Protecció Civil, al Departament de Recursos Humans, al Departament d’Intervenció, al
Departament de Tresoreria, així com, a la gestoria que porta els assumptes de personal, i,
tanmateix informar a la Junta de Personal i, a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament, per al
seu coneixement i als efectes escaients.

2. El 16 d’agost de 2016, per acord de Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, es va acordar,
entre d’altres, 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 J. H. R., pel termini d’un any més, amb finalització del 14 de setembre de
2017.
3. Atès que amb data 14 de setembre de 2017, fineix el període màxim de dos anys de la comissió
de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia Local de Calafell.

Fonaments de dret
1. Art. 300 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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4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 371/2017/RH/CG, de data 6 de
setembre de 2017, que queda unit a l’expedient.
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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, pel
que fa a la durada de la comissió de serveis.
3. Art. 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, pel que fa a la comissió de serveis.
4. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.
5. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
6. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

Ramon Ferré i Solé

1. Finalitzar la comissió de serveis atorgada a l’agent d’aquesta policia local, senyor J. H. R., per
ocupar el lloc de caporal, amb data d’efectes del 14 de setembre de 2017, per haver
transcorregut el termini màxim de dos anys, retornant al seu lloc de treball com agent a la Policia
Local de Calafell, amb data d’efectes del 15 de setembre de 2017.
2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar a l’Inspector en Cap de la Policia Local,
als departaments de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, de Recursos Humans, i a la
Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a la gestoria que porta els assumptes de personal, i
informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals, pel seu coneixement i als efectes
escaients.

1.3.6. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA SOL.LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ
FAMILIAR D'UNA EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ.
Fets
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7. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
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1. El 4 de setembre de 2017 (RGE núm. 29566), té entrada en aquesta Corporació instància
presentada per l’empleada, senyora B. C. H., en què sol·licita la concessió de la reducció d’un
terç de la seva jornada amb flexibilitat horària (de 8 a 16.30 hores), amb efectes del 12 de
setembre i fins al 28 de novembre de 2017, com a data límit.
2. Vista la conformitat de la directora del departament de Recursos Humans en la concessió de la
flexibilitat horària.
3. La filla de l’esmentada empleada va néixer en data 29 de novembre de 2011, essent menor de sis
anys.
4. L’empleada esmentada és funcionària interina adscrita al departament de Recursos Humans, dins
del grup C2 de titulació, administració general, sotsescala auxiliar.
5. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 356/2017/RH/CG, de 5 de setembre
de 2017, i que queda unit a l’expedient.

1. 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, pel que fa a la reducció
de jornada en un terç o de la meitat amb dret a percebre el 80% o el 60% de les retribucions.
2. 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 a la reducció de la jornada laboral dels funcionaris públics.

Ramon Ferré i Solé

3. Article 142 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
4. Article 300 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
5. Pacte Socioeconòmic pel personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Calafell. Article 13.B
llicències i permisos retribuïts,i en concret pel que fa al permís de reducció de jornada d'un terç o
de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions, Per a tenir cura d'un fill o filla menor de
6 anys sempre que se'n tingui la guarda legal.

6. 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.
7. 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.
8. 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.
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Fonaments de dret
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9. Article 53.1 i) i u) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
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:

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Recursos
Humans, d’Intervenció, i Tresoreria Municipals, així com a la gestoria que porta els assumptes de
personal, i informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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1. Concedir a l’empleada senyora B. C. H., funcionària interina dins de l’escala d’administració
general, sotsescala auxiliar, grup C2 de titulació, adscrita al departament de Recursos
Humans d’aquesta Corporació, una reducció en un terç de la jornada laboral, a raó de 25 hores
setmanals, amb flexibilitat horària de 8 a 16.30 hores, sens perjudici de canvis que es puguin dur a
terme per qüestions organitzatives i/o per necessitats del servei, amb dret a percebre el 80%de les
seves retribucions, per tal de tenir cura de la seva filla menor de 6 anys, pel període comprés del 12
de setembre i fins al 28 de novembre de 2017, com a data límit.

1.3.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS D’UN AGENT DE LA
POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, A L’AJUNTAMENT DE REUS.

Fets
1. El 12 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar autoritzar la comissió de serveis
del senyor Francisco J. S. C., agent de la Policia Local d’aquesta Corporació, a
l’Ajuntament de Reus, per un període d’un any prorrogable tàcitament fins un màxim de dos anys,
amb efectes del dia 15 de setembre de 2016.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 372/2017/RH/CG, de 6 de setembre de
2017, i que queda unit a l’expedient.
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2. El 6 de setembre 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 el proper dia 14 de
setembre de 2017 finalitza el període inicial d’un any de la comissió de serveis i, que no existeix
cap inconvenient per poder donar tràmit a la pròrroga de la comissió de serveis i, per tant,
proposa ampliar-la per un segon any.
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Fonaments de dret
1. Art. 300 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, pel
que fa a la durada de la comissió de serveis.
3. Art. 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, pel que fa a la comissió de serveis.
4. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.

6. 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.
7. Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.
8. 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.
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5. Supletòriament, els articles 101 a 109 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
10. 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. 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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11. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
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13. 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’autorització d’una comissió de serveis al senyor Francisco J. S. C., agent, funcionari
de carrera adscrit a l’escala d’administració especial, serveis especials, policia local, d’aquesta
Corporació, a l’Ajuntament de Reus, amb efectes del dia 15 de setembre de 2017 fins al 14 de
setembre 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 l’Ajuntament de Reus, 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.

Fets
1. El 26 d’abril de 2017, per Decret d’Alcaldia número 1576, es va resoldre adscriure temporalment,
en comissió de serveis, al lloc de treball de tècnic de Via Pública, a l’empleat senyor P. F. B., pel
termini d’un any prorrogable fins a dos anys, amb efectes de l’1 de maig de 2017.
2. El 18 d’abril de 2016, per acord de la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, es va acordar
assignar de forma temporal les funcions d’instrucció dels expedients sancionadors, l’elaboració dels
informes tècnics i la conformitat tècnica de les factures i propostes de despesa de l’Àrea de Via
Pública, a l’empleat senyor J. M. G. M., responsable dels Serveis Jurídics dels departaments
d’Urbanisme i Medi Ambient d’aquesta Corporació, amb efectes del 19 d’abril de 2016.
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1.3.8. PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL FINIMENT DE L'ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DELS EXPEDIENTS
ADMINISTRATIUS DE LA REGIDORIA DE VIA PÚBLICA, A UN EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ

3. Atès que en l’actualitat les funcions tècniques al Departament de Via Pública es troben cobertes pel
tècnic assignat en comissió de serveis, senyor P. F. B.
4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0373/2017/RH/CG, de 6 de
setembre de 2017, i que queda unit a l’expedient.

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, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2.

Article 73.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 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

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

20/09/2017 SECRETARI

Fonaments de dret

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

79be5b3a5a7049578012d1e6c186f2f4001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

21/09/2017 ALCALDE

que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho
justifiquin sense minva en les retribucions”.
3.

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.

4.

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.

5.

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.

6.

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.

7.

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.

8.

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.

9.

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

10. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva
aprovació.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments d’Urbanisme i
Obres, de Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria municipals, i a la gestoria que porta els
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1. Donar per finalitzada l’assignació de funcions de forma temporal, de l’empleat senyor J. M. G.
M., responsable dels Serveis Jurídics dels departaments d’Urbanisme i Medi Ambient d’aquesta
Corporació, de les funcions d’ instrucció dels expedients sancionadors, l’elaboració dels informes
tècnics i la conformitat tècnica de les factures i propostes de despesa de l’Àrea de Via Pública,
atès que els motius que van originar aquesta assignació queden buits de contingut per la
incorporació d’una nova persona com a tècnic de Via Pública.
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assumptes de personal d’aquest Ajuntament, i informar a la Junta de Personal i a les seccions
sindicals pel seu coneixement i als efectes escaients.

1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - LLICÈNCIES D'ACT.
1.4.1. ARXIU EXPEDIENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT PER HAVER PRESENTAT LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA REQUERIDA

Identificació de l’expedient
Expedient Restabliment:
Expedient Absis:
Titular:
Activitat:

Fets
1. Atès que en data 4 d’octubre de 2013, mitjançant Decret núm. 2013/4654 es va ordenar al
Sr. Roy Zimmermann, com a titular de la instal·lació, la mesura provisional prèvia de
TANCAMENT de les instal·lacions anomenades CALAFELL SLIDE, situades al camí de Ca La
Manela (Muntanya de l’Escarnosa) de Calafell, per no disposar de la preceptiva llicència i/o
autorització de funcionament, ni de mesures de seguretat, ni de serveis de sanitat, ni de
serveis de prevenció i ni de Pla d’Autoprotecció, havent risc greu per la seguretat de les
persones i béns.

Ramon Ferré i Solé
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Nom Comercial
Emplaçament:

RL-027/2013
3286/2017
CALAFELL SLIDE S.A.
SLIDE PARC (TOBOGAN DE TRINEUS SOBRE RODES I SERVEI
DE BAR)
CALAFELL SLIDE PARC
CAMÍ CA LA MANELA S/N (MUNTANYA ESCARNOSA)
CALAFELL

2. Atès que en data 7 d’octubre de 2013 (RGE 2013/4354), el Sr. Roy Zimmermann va
presentar instància anunciant que havia procedit a tancar la instal·lació de forma
voluntària.

4. Vista la documentació tècnica aportada per la titularitat en data 29 de maig de 2017 amb
número de RGE 2017/18150 en relació a la tramitació de l’expedient de l’activitat amb
número de departament intern ACM-070/2014.
5. Vist que en data 13 de juliol de 2017 es va notificar al Sr. Roy Zimmermann, en
representació de la societat mercantil CALAFELL SLIDE, S.A., el Decret d’ Assabentat núm.

Alexandre Pallarès Cervilla
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3. Atès que en data 3 d’abril de 2014, la titularitat va presentar mitjançant núm. de registre
d’entrada 2014/11355, la comunicació prèvia d’obertura de l’activitat de SLIDE PARC
(TOBOGAN DE TRINEUS SOBRE RODES I SERVEI DE BAR) en l’ esmentada ubicació del
municipi.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2017/2890 de la comunicació prèvia d’obertura de l’activitat, dictat pel regidor Sr. Josep
Parera i Ribell en data 7 de juliol de 2017.

Fonaments de Dret
1. D’acord amb els paràgrafs 3, i 4 de l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques:

Ramon Ferré i Solé
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“3. Les declaracions responsables i les comunicacions permeten el reconeixement o exercici
d’un dret o bé l’ inici d’una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici
de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les
administracions públiques.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la comunicació es pot presentar dins
d’un termini posterior a l’i nici de l’activitat quan la legislació corresponent ho prevegi
expressament.
4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la nopresentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, la
documentació que, si s’escau, sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha
declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o
activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
Així mateix, la resolució de l’Administració pública que declari aquestes circumstàncies pot
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al
reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la
impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de
temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes
sectorials aplicables.”

2. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de
l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’ Àrea de medi Ambient, Serveis Contractats
i Activitats.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - LLICÈNCIES D'ACT. i per unanimitat acorda:
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1. Revocar i en conseqüència deixar sense efecte el Decret núm. 2013/4654 de data 4 d’octubre
de 2013 i declarar l’arxiu de l’expedient de Restabliment de Legalitat RL-027/2013 incoat
contra la societat mercantil CALAFELL SLIDE S.A., titular de l’activitat de SLIDE PARC
(TOBOGAN DE TRINEUS SOBRE RODES I SERVEI DE BAR) ubicada al CAMÍ CA LA MANELA S/N
(MUNTANYA ESCARNOSA) de CALAFELL, ja que s’ha tramitat la preceptiva comunicació
prèvia d’obertura de l’activitat.
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1.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - OCUPACIÓ
1.5.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIVAR LA
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA
JUVENIL A CATALUNYA.
Identificació de l’expedient: 7371/2017
Fets:
1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya publica,
mitjançant Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual per la qual s'obre
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
2. Aquestes subvencions són regulades per les bases reguladores que conté l’Ordre
TSF/213/2016, d’1 d’agost.

4. Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats també hauran d’acreditar la
possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols
oficialment reconeguts com a equivalents, o un certificat de professionalitat, que els habilitin
per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat de
contracte en pràctiques.
5. L’article 5 de la resolució TSF/1779/2017 en punt 5.1 diu que en cas que l’entitat beneficiària
sigui una administració local, el nombre màxim de contractes de treball en pràctiques
subvencionables no pot ser superior a 20 i en el punt 5.3 especifica que la quantia del mòdul
de la subvenció al qual fa referència la base 5 de l’annex de l’Ordre TSF/213/2016, d’1
d’agost és de 11.000 euros per contracte de treball.
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3. D’acord amb la base 4.1 de l’annex de l’Ordre TSF/213/2016 es consideraran actuacions
subvencionables contractar, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, durant un
període de 6 mesos a jornada completa, persones beneficiaries del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

6. L’article 7 de la resolució TSF/1779/2017 concreta com a segon criteri de repartiment en
l’apartat c) Entitats entre 999 i 50 persones menors de 30 anys en situació d’atur en el seu
territori: 4 contractes. Aquest és el cas del municipi de Calafell.
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7. La base 11 de les bases reguladores especifica els criteris de repartiment que s’utilitzaran en
cas que resti dotació pressupostària.
8. La Regidoria de Treball, en base als criteris de repartiment, considera adient presentar una
sol·licitud per a 8 contractes de treball.
9. El termini màxim per iniciar les actuacions és el 30 de novembre aquest inclòs, i la data de
finalització és el 30 de maig de 2018.
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10.El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre.
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11.S’acompanya informe de la tècnica de treball Anna Juncosa de data 6 de setembre de 2017.

Fonaments de dret:

1. El Decret d’Alcaldia N. 2666/2015 de 22 de Juny de Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local determina que és competència de la Junta de Govern Local la sol·licitud i
acceptació de subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la
convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap
d’específic, i els efectes econòmics que comporti no sigui competència del Ple municipal ni
dels tinents d’alcalde.
2. Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

4. Decret número 3647/2017 de data 6 de setembre de 2017, d’avocació de les competències
delegades en favor de la tinent d’alcalde a favor de l’alcalde
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. Que la Junta de Govern Local aprovi la sol·licitud de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
segons Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol per un import total de 88.000 euros,
corresponent a 8 contractes de treball.
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3. Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2017 per
a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

2. Donar compte als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Recursos Humans per al seu
coneixement i efectes escaients.

1.5.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
FOMENT DE L’EMPRENEDORIA EMMARCAT EN EL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN, I ES FA
PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2017

1. La regidoria de Treball de l’Ajuntament de Calafell ofereix des de l’any 2007 a través de
Calafell Empresa, un servei de suport a la creació i consolidació empresarial a través dels
següents serveis: sensibilització de la cultura emprenedora, informació i orientació als
emprenedors, assessorament i acompanyament a la creació d’empreses, seguiment i
consolidació de les empreses creades, assessorament en TIC, assessorament en màrqueting i
vendes, innovació i gestió empresarial, formació empresarial.
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Fets:
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2. En data 18 de juliol de 2017 el Departament d’Empresa i Coneixement va publicar l’Ordre
EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones
emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.
3. En data 3 d’agost de 2017 el Departament d’Empresa i Coneixement va publicar la Resolució
EMC/1890/2017, de 28 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de
subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores
emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn per a l’any 2017.
4. Mitjançant aquest programa es volen facilitar recursos i serveis de manera integral per a la
creació d’empreses perquè les persones emprenedores puguin crear, consolidar la seva
empresa i créixer.
5. La Quantia màxima d’aquesta subvenció serà el 80% del cost de l’activitat que es consideri
subvencionable i fins un import màxim de 100.000€ anuals per a projectes individuals.
6. Els objectius del programa són:

Informació i orientació per persones emprenedores
Assessorament d’emprenedoria i la creació d’empreses
Formació per persones emprenedores i empresàries
Seguiment tècnic per a la consolidació d’empreses
Serveis i recursos de vivers d’empresa i/o coworking
Sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor
Servei de mediació per a l’accés al finançament
Assessorament de les noves oportunitats de negoci dels projectes empresarials TIC i de
foment de l’ús de les TIC en la gestió empresarial.
9. El pressupost del pla de treball per poder portar a terme les accions definides és de
86.474,15€
l

Ramon Ferré i Solé

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Pressupost
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a. Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d’empreses, fomentin l’esperit
emprenedor i generin nous llocs de treball.
b. Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d’empreses.
c. Integrar i alienar actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores.
d. Desenvolupar la Xarxa Emprèn com la xarxa publicoprivada de suport a les persones
emprenedores de Catalunya.
7. Per tal de poder seguir oferint els serveis que ofereix Calafell Empresa i poder ampliar els
existents fins el moment, la regidoria de Treball està interessada en poder acollir-se a la
subvenció convocada del Programa integral de foment de l’emprenedoria.
8. La Regidoria de Treball vol presentar sol·licitud de subvenció del Programa integral de foment
de l’emprenedoria i per això ha redactat un pla de treball. Les accions i serveis que es podran
oferir a través de la subvenció del programa integral de foment de l’emprenedoria, són els
següents:

DESPESES DIRECTES
Personal tècnic
Subcontractació serveis externs
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61.594,91 €
13.900€

Equip d’administració, Material d’oficina,
publicitat i publicacions, assegurances

11.324,24 €

Cost total Pla de Treball

86.819,15 €

Import cofinançat
Subvenció sol·licitada (màxim 80% del cost total
del Pla de Treball)

17.363,83 €
69.455 €

10. La subvenció sol·licitada és de 69.455€ .
11. L’Ajuntament de Calafell ha d’aportar un total de 17.363,83 € a càrrec de la part de sou i
seguretat social de 12 mesos de 2017 a comptar des del dia 1 de gener del 2017 fins el 31 de
desembre de 2017 (període elegible de la subvenció del programa) de la tècnica de Treball
Jezabel Ruiz i Mestres, tècnica del programa Catalunya Emprèn validada per la Generalitat de
Catalunya en el marc del programa.

Fonaments de dret:
1. El Decret d’Alcaldia N. 2666/2015 de 22 de Juny de Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local determina que és competència de la Junta de Govern Local la sol·licitud i
acceptació de subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la
convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap
d’específic, i els efectes econòmics que comporti no sigui competència del Ple municipal ni
dels tinents d’alcalde.
2. Decret número 3647/2017 de data 6 de setembre de 2017, d’avocació de competències a
l’alcalde Ramon Ferré Sole, de la regidora i tinenta d’alcalde Maria Elena Rubio Pérez.

Ramon Ferré i Solé
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12. S’acompanya informe de la tècnica de treball Jezabel Ruiz Mestres de data 7 de setembre de
2017.

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. Que la Junta de Govern Local aprovi el pla de Treball i la sol·licitud de subvenció del Programa
integral de foment de l’emprenedoria emmarcat al programa Catalunya Emprèn per un
import total de 69.455 €.

3. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes
escaients.
1.5.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES
TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CARALUNYA (REF. BDNS
357954).
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2. Aprovar la despesa de 17.363,83€ a càrrec del pressupost de 2017 del Departament de
Treball.
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Fets:
1.

En data 3 d’agost de 2017 s’ha publicat al DOGC la Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per
la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de
formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades que promou el servei Públic d’Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 357954).

21/09/2017 ALCALDE

Mitjançant aquesta resolució, s’obre el període de presentació de sol·licituds de subvencions, per
a l’any 2017, destinades a la realització d'accions formatives adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades, en el marc de l'Ordre TSF/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de
formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
2.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria van destinades a la formació i qualificació
professional de les persones desocupades de Catalunya, amb càrrec a la distribució de fons de la
Conferència Sectorial per a Assumptes laboral per a l’any 2017 i tenen assignació pressupostària
dins de l’exercici 2017. Per aquest motiu, s’han d’aplicar a la realització d’accions formatives que
comencin abans de finalitzar l’any 2017.

3.

De les especialitats formatives que la Regidoria de Treball té homologades amb el SOC, s’ha
considerat convenient sol·licitar aquelles en les quals hi ha majors possibilitats d’inserció laboral a
les empreses del municipi i la comarca, que són les següents:

Ramon Ferré i Solé

Activitats auxiliars de magatzem (170
hores + 40 pràctiques)
Activitats auxiliars en conservació i
millorar de forests (230 hores + 40
pràctiques)

Alumnes

Cost de
l’acció

Subvenció
a sol·licitar

210

15

16.809€

16.809€

270

15

22.803€

22.803€

39.612€

39.612€

4.

En data 15 de setembre finalitza el termini per a poder presentar la sol·licitud de subvenció al
SOC, mitjançant la plataforma Eacat.

5.

S’acompanya informe de la tècnica de treball Jezabel Ruiz Mestres de data 7 de setembre de
2017.

Fonaments de dret:
1. El Decret d’Alcaldia N. 2666/2015 de 22 de Juny de Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local determina que és competència de la Junta de Govern Local la sol·licitud i
acceptació de subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la
convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap
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d’específic, i els efectes econòmics que comporti no sigui competència del Ple municipal ni
dels tinents d’alcalde.
2. Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017
de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 357954).
3. Decret número 3647/2017 de data 6 de setembre de 2017, d’avocació de competències a
l’alcalde Ramon Ferré Sole, de la regidora i tinenta d’alcalde Maria Elena Rubio Pérez.

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 de 39.612 euros per la realització d’accions de formació
d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei
d’Ocupació de Catalunya (FOAP 2017) .

2. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes
21/09/2017 ALCALDE

escaients.

DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL, PEL QUAL
S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA EN EL SEU
ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A L’ORDRE DEL DIA,
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES:

3.1.1. PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER ABANDONAMENT DELS SEUS TITULARS

Ramon Ferré i Solé
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3.1. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA

Fets
1 Els vehicles identificats a continuació, van ser retirats de la via pública en la data indicada
Per les causes que consten al cos de l’expedient.
2 Han transcorregut mes de dos mesos des del fet indicat, no consten al·legacions a la retirada (art.
106.1.a), no s’ha reclamat fer la retirada del vehicle pel seu titular (art. 106.1.c)
Marca

DNI

Data

ford

13/02/2017

citroen

20/04/2015

nissan

09/05/2017

volkswagen

21/12/2016

fiat

14/03/2016

opel

30/03/2017

seat

01/04/2017

Alexandre Pallarès Cervilla
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07/09/2015

skoda

22/05/2017

citroen

02/04/2017

seat

02/04/2017

fiat

06/05/2017

opel

25/04/2017

ford

02/06/2017

citroen

18/07/2017

renault

29/04/2017

citroen

20/04/2015

citroen

10/04/2017

seat
daewoo

13/07/2016
28/07/2016

citroen

03/08/2016

nissan

04/08/2016

opel

04/01/2016

seat

13/02/2016

Rover

14/02/2016

seat

13/09/2016

seat

13/09/2016

fiat

07/10/2016

Wilson Ribeiro

19/10/2016

peugeot

19/10/2016

citroen

30/10/2016

renault

19/12/2016

mercedes

21/12/2016

renault

24/12/2016

volkswagen

25/12/2016

citroen

19/01/2017

saab

26/01/2017

citroen

13/03/2017

kia

22/03/2017

ford

05/06/2017

peugeot

26/06/2017

bmw

13/04/2017

opel

11/12/2016

skoda

26/02/2016

mazda

17/08/2016

kia

02/12/2016

mercedes

09/09/2015

Alexandre Pallarès Cervilla
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peugeot

26/04/2016

ford

22/02/2017

fiat

29/03/2017

Skoda octavia

22/05/2017

daewoo

28/07/2016

citroen

03/08/2013

nissan

04/08/2016

opel

04/01/2016

seat

13/02/2016

Rover

14/02/2016

seat

13/09/2016

seat

13/09/2013

fiat

17/10/2016

Ramon Ferré i Solé

peugeot

19/10/2016

citroen

30/10/2016

renault

19/12/2016

mercedes

21/12/2016

renault

24/12/2016

volkswagen

25/12/2016

citroen

19/01/2017

saab

26/01/2017

citroen

13/03/2017

kia

22/03/2017

ford

05/06/2017

peugeot

26/06/2017

bmw

13/04/2017

opel

11/12/2016

skoda

26/02/2016

mazda

17/08/2016

kia

02/12/2016

mercedes

09/09/2015

peugeot

26/04/2015

ford

22/02/2017

fiat

28/03/2017

Skoda octavia

22/05/2017

Fonaments de dret

Alexandre Pallarès Cervilla
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1.Que segons el que Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, art. 7. c), sobre competències dels
municipis, estableix el deure de la retirada de vehicles de la via pública urbana. A l’art. 105 determina
les causes que donen lloc a la retirada de vehicles de la via i el seu dipòsit. A l’art. 105 estableix el
tractament residual del vehicles.
2. Article 106. Tractament residual del vehicle.
1. L’Administració competent en matèria d’ordenació i gestió del trànsit pot ordenar el trasllat del
vehicle a un centre autoritzat de tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i
descontaminació:

2. En el cas previst a l’apartat 1, paràgraf c), el propietari o responsable del lloc o recinte han de
sol·licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit autorització per al tractament residual del vehicle. A
aquests efectes ha d’aportar la documentació que acrediti que ha sol·licitat al titular del vehicle la
retirada del seu recinte.
3. En els casos en què ho consideri convenient, la Prefectura Provincial de Trànsit, els òrgans
competents de les comunitats autònomes que hagin rebut el traspàs de funcions i serveis en matèria
de trànsit i circulació de vehicles de motor, i l’alcalde o l’autoritat corresponent per delegació, poden
acordar la substitució del tractament residual del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància
del trànsit, respectivament en cada àmbit.

Ramon Ferré i Solé
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a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser immobilitzat o retirat de la
via pública i dipositat per l’Administració i el titular no hi ha formulat al·legacions.
b) Quan romangui estacionat durant un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti
desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de
matrícula.
c) Quan, una vegada recollit un vehicle com a conseqüència d’avaria o accident en un recinte
privat, el titular no l’hagi retirat en el termini de dos mesos.
Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, l’Administració ha de requerir el titular del vehicle i
li ha d’advertir que, si no procedeix a la seva retirada en el termini d’un mes, es procedirà al seu trasllat
al centre autoritzat de tractament.

3. El 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, estableix les competències dels municipis , art. 66 i ss, entre elles l’ordenació
del trànsit de vehicles com a competència propia (art. 66.3
4. Vista l’Ordenança municipal de circulació de Calafell que regula el trànsit urbà i estableix les
actuacions de retirada de vehicles de la via pública.

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.Iniciar expedient administratiu de tractament residual sobre els vehicles que seguidament es detallen,
i que són:
Matricula

Marca

DNI

Data

Alexandre Pallarès Cervilla
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5. D’acord amb els decrets de l’Alcaldia núm .2666/2015 i 2667/15 de data 22 de juny , on deleguen
en el regidor senyor Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici
de la matèria delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva
aprovació.
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ford
citroen
nissan
volkswagen
fiat
opel
seat
citroen
skoda
citroen
seat
fiat
opel
ford
citroen
renault

citroen

Ramon Ferré i Solé

seat

20/04/2015
09/05/2017
21/12/2016
14/03/2016
30/03/2017
01/04/2017
07/09/2015
22/05/2017
02/04/2017
02/04/2017
06/05/2017
25/04/2017
02/06/2017
18/07/2017
29/04/2017
20/04/2015
10/04/2017

daewoo

13/07/2016
28/07/2016

citroen

03/08/2016

nissan

04/08/2016

opel

04/01/2016

seat

13/02/2016

Rover

14/02/2016

seat

13/09/2016

seat

13/09/2016

fiat

07/10/2016

Wilson Ribeiro

19/10/2016

peugeot

19/10/2016

citroen

30/10/2016

renault

19/12/2016

mercedes

21/12/2016

renault

24/12/2016

volkswagen

25/12/2016

citroen

19/01/2017

saab

26/01/2017

citroen

13/03/2017

kia

22/03/2017

ford

05/06/2017

Alexandre Pallarès Cervilla
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bmw

13/04/2017

opel

11/12/2016

skoda

26/02/2016

mazda

17/08/2016

kia

02/12/2016

mercedes

09/09/2015

peugeot

26/04/2016

ford

22/02/2017

fiat

29/03/2017

Skoda octavia

22/05/2017

daewoo

28/07/2016

citroen

03/08/2013

nissan

04/08/2016

opel

04/01/2016

seat

13/02/2016

Rover

14/02/2016

seat

13/09/2016

seat

13/09/2013

fiat

17/10/2016

Ramon Ferré i Solé

19/10/2016
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26/06/2017

peugeot

19/10/2016

citroen

30/10/2016

renault

19/12/2016

mercedes

21/12/2016

renault

24/12/2016

volkswagen

25/12/2016

citroen

19/01/2017

saab

26/01/2017

citroen

13/03/2017

kia

22/03/2017

ford

05/06/2017

peugeot

26/06/2017

bmw

13/04/2017

opel

11/12/2016

skoda

26/02/2016

mazda

17/08/2016

kia

02/12/2016

mercedes

09/09/2015

peugeot

26/04/2015

Alexandre Pallarès Cervilla
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ford

22/02/2017

fiat

28/03/2017

Skoda octavia

22/05/2017
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I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:00, i dóna l'acte per acabat,
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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