
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2017/48

A Calafell, en data 20 de novembre de 2017, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor Sr. JOSEP PARERA RIBELL per delegació de l’Alcalde, 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

ALTRES ASSISTENTS:

Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA

I a les 11:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:

1.- ACTES PER APROVAR.

1.1. JGL2017/46 ordinari 06/11/2017

2.1. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ - ALCALDIA

2.1.1. CONSIDERACIÓ DE DIA INHÀBIL PER LES ACTIVITATS FORMATIVES QUE L’AJUNTAMENT 
ORGANITZA A L’EDIFICI DE VIDRE DE CAL BOLAVÀ EL DIA DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA   

Fets

1. El 28 d’octubre de 2017, el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret 946/2017, de 27 
d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució.

2. El 8 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Calafell rep comunicat de l’Oficina del Cens Electoral 
informant que s’ha declarat dia inhàbil, a efectes escolars, el dia 21 de desembre de 2017, per tractar-
se del dia de les eleccions al Parlament de Catalunya.

3. El 13 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local declara com a dia inhàbil, a efectes de les llars 
d’infants municipals, el dia 21 de desembre de 2017, per tractar-se del dia de les eleccions al 
Parlament de Catalunya.
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4. Atès que l’Edifici de Vidre de Cal Bolavà és seu electoral, és pertinent estendre aquesta declaració de 
dia inhàbil a aquest centre.

Fonaments de dret

Segons l’article 13.6 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels 
processos electorals, en el supòsit de que el dia fixar en els corresponents Decrets de convocatòria per 
a la celebració de les eleccions no sigui festiu, es considerarà inhàbil a efectes escolars en el territori 
corresponent.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
TRANSPARÈNCIA I PARTICIP. - ALCALDIA i per unanimitat acorda:

1. Declarar com a dia inhàbil, a efectes de les activitats formatives que es duen a terme a l’Edifici de 
Vidre de Cal Bolavà (Escola d’Art, escola d’anglès i formació d’adults), el dia 21 de desembre de 2017, 
per tractar-se del dia de les eleccions al Parlament de Catalunya.

2. Notificar aquest acord al departament d’Ensenyament de la Corporació.

2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - SECRETARIA

2.2.1. APROVACIO CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE L'AJUNTAMENT  DE CALAFELL I ELS SENYORS 
JORDI SANCHEZ I ALBERT TORNÉ PEL PATROCINI DE LA REGATA "SEILING  SERIES"   

Fets

1.- Que el Patrocinador té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa del 
municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional. Per aquest motiu, és important que la 
corporació pugui participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i promoure totes les 
activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que això contribueix a 
estimular l’economia municipal.  

2.- Que els promotors  participen a la 11ª edició mundial de la Extremen Sailing Series amb un 
catamarà  volador GC32, com a membres de l’equip espanyol.    

3.- Que el catamarà anomenat Team Extreme portarà  distintius amb la llegenda “Calafell” a la vela i 
al casc i el tripulants, al seu uniforme.

4.- Que ambdues parts acorden subscriure aquest contracte administratiu especial de patrocini, regulat 
a la Llei de Contractes del Sector Públic, al Codi Civil català i a la Llei 34/1988, d’11 de novembre, 
general de publicitat, què es regirà per les següents

5.-. En relació a l’existència de consignació pressupostària, la Intervenció Municipal ha emès l’informe 
que s’uneix a l’expedient.

6.-  S’adjunta també informe de secretaria respecte la legalitat de la contractació.

Fonaments de dret
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1. Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. No existeix cap legislació específica aplicable al patrocini de les administracions públiques. Per tant, 
en el seu redactat s’hauran d’aplicar supletòriament les normes generals del Codi Civil, quedant limitat 
al que les parts vulguin pactar sempre i quan no sigui contrari a la Llei, a la bona fe i a l’ordre públic. 

3. El contracte de patrocini està anomenat, però no regulat, en la Llei 34/1988 de 11 de novembre, 
General de publicitat.

4. Article 21 de la Llei de Bases de règim local, article 53.1 o) de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i per la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en quant a la competència de l’Alcalde.

5. Article 5, 19 i 20 de la Secció primera de la Llei de contractes del sector públic, Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre:

a) Article 5 respecte la no qualificació de contracte administratiu típic:

“Calificación de los contratos.

1. Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, 
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, 
organismos y entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas 
contenidas en la presente sección.

2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo 
o de derecho privado que les sean de aplicación.”

b)  Article 19 respecte la consideració de contracte administratiu especial per tenir una finalitat pública, 
que és la promoció turística del municipi :

b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza 
administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante 
o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al 
párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los 
contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de 
aplicación, en primer término, sus normas específicas.

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. Aprovar el contracte de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i els senyors Jordi Sanchez i Albert 
Torné, membres integrants de l’equip espanyol que participaran a la 11ª edició mundial de la Extremen 
Sailing Series amb un catamarà volador GC32.
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2. Aprovar la proposta de despesa que s’acompanya a l’expedient, per import de 9.700 euros, a càrrec 
de la corresponent aplicació pressupostària A01/9120/2269931/01.

3. Notificar aquest acord a les parts interessades i al Departament d’Intervenció i Tresoreria.

2.2.2. EXPEDIENT 4010/2017 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT 
PER DANYS MATERIALS (RP 54/16   

Fets

1. Són objecte de reclamació els danys personals contra aquesta Administració presumptament soferts 
pel senyor Ivan Herrera Fernández, amb DNI 40995336-K, com a conseqüència de caiguda a la via 
pública, concretament al carrer Jesús, a l’alçada del carrer Ventura Gassol, a Calafell, en data 5 
d’abril de 2016, vora les 18:00 hores, al·legant com a motiu el mal estat del paviment de la vorera.

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 25 de 
maig de 2016, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en endavant RGE) 
18.465. 

3. El sol·licitant quantifica la seva petició en sis cents euros (600,00 €) i aporta full del servei 
d’urgències mèdiques, i part de baixa laboral per justificar la seva pretensió.

4. Mitjançant Decret 2016/2521 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 
2 de setembre de 2016, amb RGS 7.812.

5. En data 26 d’agost de 2016, la companyia asseguradora de la Corporació acusa rebut del trasllat 
de l’expedient.

6. En data 21 de juny de 2017 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els 
fets reclamats.

8. El dia 21 d’agost de 2017, amb RGS 7.417, es complimenta el tràmit d’audiència.

Fonaments de dret 

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

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

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

 
3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels 

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

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a 
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total 
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la 
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell 
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació 
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 pel senyor Ivan Herrera Fernández en data 5 d’abril de 
2016, abans les 01:37 hores, segons informe del servei d’emergència mèdica aportat.

2. El senyor Herrera aporta full d’assistència mèdica i part de baixa i confirmació de baixa però no 
aporta document d’alta o informe mèdic de les lesions. No presenta cap document que justifiqui la 
pretensió de l’ indemnització sol·licitada per danys personals. Al seu escrit de data 25 de maig de 
2016, diu que va anar cada setmana a Tarragona, sense especificar el temps, però no acredita els 
desplaçaments. Tampoc aporta cap factura o tiquet que justifiqui la quantitat reclamada.

3. No consta en el registre de la Policia Local de Calafell notícia de servei assistencial de les 
característiques, en data i lloc on segons el reclamant es succeeixen els fets. 

4. A l’expedient no consta material fotogràfic d’on presumptament van ocorre els fets.

6. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 21 de juny de 2017 manifesta que:
 No existeix cap mena de document que verifiqui una assistència de cap servei d’urgències al 

lloc d’on presumiblement es va produir la caiguda.
 Les lesions que presenta la sol·licitant poden coincidir amb la descripció que es dona i en la 

forma en que es van produir.
 El sol·licitant no aporta cap prova tret de la seva manifestació.
 L’hora d’actuació sanitària segons la documentació aportada es va realitzar a les 01:37 quan el 

sol·licitant manifesta que la caiguda es va patir a es 18:00 hores.
 La cantonada a la que es refereix el sol·licitant és una cruïlla de carrers d’una sola direcció i 

sentit d’estacionament a la banda dreta segons el sentit de la marxa dels vehicles i on les 
voreres són d’una mida petita que no afavoreix la circulació de vianants. És molt normal que 
els vianants transitin per la calçada.

 No hi ha mitjans suficients per verificar el perquè o en quines circumstàncies es produeixen els 
fets i les raons per les que no va observar els danys que descriu que hi havia evitant trepitjar i 
caure al lloc.

7. No consta que a l’hora que diu es va produir la caiguda, les circumstàncies del dia fossin contràries a 
la visibilitat ni a altres factors que puguin afectar a la mobilitat. 

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

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

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

12. Vist l’informe de la instructora de l’expedient emès en data 13 de novembre de 2017.

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

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel senyor Ivan Herrera Fernández, 
amb DNI 40995336-K, pels danys personals soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, 
concretament al carrer al carrer Jesús, a l’alçada del carrer Ventura Gassol, a Calafell, en data 5 
d’abril de 2016, vora les 18:00 hores, al·legant com a motiu el mal estat del paviment de la vorera, 
per: 

 Manca de nexe causal.
 Manca de prova suficient.
 Incongruència en l’hora de la caiguda
 Manca de justificació de la quantitat reclamada.
 Culpa exclusiva de la víctima.

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

3. Atorgar els recursos procedents.

2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME

2.3.1. PROPOSTA D’ORDENACIÓ D’EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LEGALITAT C. SANT PERE, 1 4t  
1a. EXPEDIENT 3916/17   

Identificació: Restauració de legalitat
Expedient: 3916/2017
Titulars: SUZAPA PROMOCIONES, S.L.
Emplaçament: C. Sant Pere, 1 4t 1a de Calafell

Fets

1. La Junta de Govern Local (JGL), del data 25 de setembre de 2017, va acordar iniciar expedient 
de restauració de la legalitat urbanística, contra la societat SUZAPA PROMOCIONES, S.L., per 
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les obres legalitzables executades sense llicència, a l’habitatge situat al C. Sant Pere, 1 4t 1a 
de Calafell i consistents en:

   Construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica amb coberta de planxa metàl·lica 
“sandwich” i tancaments verticals d’alumini i vidre, en la terrassa de l’habitatge al carrer 
Sant Pere, de mides 4,30 x 1,60 m (superfície 6,88 m2) i alçada aproximada de 2,50 m.

2. L’esmentat acord es notifica a l’ interessat, pel servei de correus, mitjançant carta certificada, 
en data 11 d’octubre de 2017.

3. Atès que un cop transcorregut el termini de 15 dies d’audiència atorgat, les parts interessades, 
no han presentat cap documentació ni cap al·legació.

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposa l’article 119 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), 
si les obres o les actuacions són manifestament il·legals o si el títol administratiu habilitant es denega 
perquè al seu atorgament seria contrari a les prescripcions de l’ordenament urbanístic l’òrgan 
competent mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d’ordenar a la interessada, al seu 
càrrec, l’adopció de les mesures de restauració de la legalitat i ordre jurídic vulnerat, previstes a l’article 
120 del RPLU, en el termini d’un (1) mes, entre d’altres d’escaients, l’enderroc de les obres i la 
d’impedir definitivament el usos a que podia donar lloc.

D’acord amb l’article 125.1 del RPLU, les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades en 
els procediments corresponents són executives des de que es dicten.

D’acord amb l’article 125.2 i 126 del RPLU, dintre del mes següent al finiment del termini d’execució 
voluntària establert en una ordre de restauració sense que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan 
competent ha de decidir si, ateses les circumstàncies concurrents, estableix un nou termini per a 
l’execució voluntària i íntegra de l’ordre dictada o escau la seva execució forçosa pels mitjans 
d’execució subsidiària o multa coercitiva.

D’acord amb l’article 123 RLU, en qualsevol moment anterior a l’execució forçosa d’una mesura de 
restauració adoptada o que es pugui adoptar, la persona obligada pot instar-ne l’execució voluntària 
mitjançant la presentació d’un programa de restauració en el qual s’ha de fixar justificadament el 
terminin necessari i suficient per executar-la i haurà de ser aprovat per l’Ajuntament.

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.- Requerir a la societat SUZAPA PROMOCIONES, S.L., per que en el termini de dos mesos, comptats 
des d’aquesta notificació, sol·licitin la pertinent llicència urbanística d’obres per tal de legalitzar les 
obres descrites als antecedents.

2.- Advertir als interessats que, en cas d’incompliment, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre 
per part de l’Ajuntament, a la costa i amb càrrec a la obligada, o bé a la imposició de multes 
coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta 
Resolució, l’ import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros.
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3.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

4.- Manifestar a l’interessat que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 i 117 
LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i de l’article 25 LJCA, davant del 
jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà 
de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti 
resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos següents, d’acord amb l’article 46 LJCA.

2.3.2. RESOLUCIÓ D’INICI I ORDENACIÓ EXPEDIENT ORDRE D’EXECUCIÓ PER INCOMPLIMENT DEURES 
D’ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ C. COSTES DE GARRAF, 12-14. EXPEDIENT 9667/17   

Identificació: Ordre d’execució 
Expedient: 9667/2017
Titulars: Pedro González Cortes, Pedro Muñoz Garcia, Miguel Muñoz Garcia, Fabiola 

Muñoz Garcia, Carmen Muñoz Garcia, Maria Amparo Morales, Justino 
Antonio Castillo i Desarrollos Immobiliarios Grupo Gaudir II, S.L.

Emplaçament: C. Costes de Garraf, 12-14 Urb. Segur de Dalt

 
1. ANTECEDENTS

1.1. L’Ajuntament de Calafell ha tingut coneixement que el terreny situat al c. Costes de Garraf, 12-14  
Urb. Segur de Dalt de Calafell (Ref. Cadastral 33287.79-80), propietat de Pedro González Cortés, 
Pedro Muñoz Garcia, Miguel Muñoz García, Fabiola Muñoz García, Carmen Muñoz García, Maria 
Amparo Morales, Justino Antonio Castillo i Desarrollos Immobiliarios Grupo Gaudir II, S.L., es troba en 
mal estat de conservació i no reuneix les condicions de seguretat, salubritat o ornat legalment exigides.

1.2. En data 7 de novembre de 2017, l’inspector d’obres de l’Ajuntament de Calafell va fer visita 
d’inspecció en la que va poder constatar que: 

 El terreny incompleix els deures de legals d’ús, conservació i rehabilitació ja que es troba en 
estat d’abandonament i brutícia degut a la gran quantitat d’herbes, matolls, etc, generant un 
problema important de salubritat i seguretat pública.
S’adjunta al present informe una fotografia de l’estat de conservació abans esmentada.

1.3. En data 8 de novembre de 2017, l’inspector d’obres de l’Ajuntament de Calafell va emetre 
l’informe que consta a l’expedient sobre el procediment legal a seguir per ordenar al propietari del  
terreny l’execució de les mesures que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i 
l'ornament públics i el compliment dels deures d'ús, conservació i rehabilitació.

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

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

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

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

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


1.- Ordenar als interessats, Pedro González Cortés, Pedro Muñoz García, Miguel Muñoz García, 
Fabiola Muñoz García, Carmen Muñoz García, Maria Amparo Morales, Justino Antonio Castillo i 
Desarrollos Immobiliarios Grupo Gaudir II, S.L.  com a propietaris del terreny situat c. Costes de Garraf, 
12-14 Urb. Segur de Dalt de Calafell (Ref. Cadastral 33287.79-80) que, en el termini de 20 dies, 
executi les actuacions següents: 

 Netejar la totalitat del terreny retirant totes les restes produïdes. Recordar als responsables que 
les restes generades (runes, vegetals, etc) pels treballs ordenats les haurà de dipositar 
obligatòriament en:

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3. PROPOSTA ACORD JGL DE DENEGACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER A CANVIAR PÈRGOLA 
AL PG. MARÍTI M DE SANT JOAN DE DÉU, 42 I EXP. 9363/2017   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR
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Número d’expedient: 9363/2017   
Interessat: PASTINO-2 SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 25 d'octubre de 2017, el Sr. Jorge Artigas Gil, actuant en representació de l’entitat 
PASTINO-2 SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en 
CANVIAR ELEMENT FIXE (PÈRGOLA) al Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, 42 de Calafell.

1.2 En data 9 de novembre de 2017, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe desfavorable que 
consta a l’expedient i del que es desprèn:

Examinada la documentació presentada de la petició de llicència d’obres Exp. 9363/2017, he 
pogut determinat que el nou sistema de sostre del vetllador format per lames basculants 
metàl·liques que s’ha d’instal·lar no compleix les normes tècniques aprovades per l’Ajuntament, 
per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública amb terrasses i similars, dels establiments 
d’hostaleria i comerç, al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell.

L’article 14.3.22 de les normes tècniques determina que l’annex 3 recull les característiques dels 
materials autoritzats per a totes les classes de vetlladors.  L’annex 3 determina que la coberta 
dels vetlladors ha de ser de lona impermeable tensada i plegable, de color blanc crema (ral 
9001).

És manifest que el nou sistema de sostre que es vol instal·lar no compleix les característiques  
que determinen les normes tècniques.

1.3 En data 13 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient del que es proposa denegar la llicència d’obres.

2. Fonaments de dret

De conformitat amb els tràmits procedimentals previstos als articles 208 i següents del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Calafell; els articles 71 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; els articles 187, 188 i 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i, els articles 4 i 
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova  el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

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. Denegar a l’entitat PASTINO-2, SL, la llicència d'obres menors Exp. Núm. 9363/2017 per 
canviar element fixe (pèrgola) al Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, 42 de Calafell Platja.

2. Notificar la present resolució als interessats.
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Manifestar als interessats que contra aquesta resolució, que exhaureix al via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 i 117 
LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i de l’article 25 LJCA, davant del 
jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà 
de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti 
resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos següents, d’acord amb l’article 46 LJCA.

2.3.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. 3467/2017 PER OBRES AL 
PASSATGE ANTILLES, 7 DE SEGUR DE CALAFELL   

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: 3467/2017   
Titular: J23 IMPORT EXPORT SLU  
Emplaçament: PTGE ANTILLES, 7 

1. Fets

1.1. En data 26/04/2017, el Sr. Jordi Armengol Almirall, actuant en representació de J23 IMPORT 
EXPORT SLU, va sol·licitar la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres 
consistents en l’AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, CONSTRUCCIÓ DE PISCINA I 
LEGALITZACIÓ D’ENDERROC DE MAGATGEM, immoble situat al Passatge Antilles, 7 de Segur de 
Calafell, amb la referència cadastral núm.3226227CF8632N0001XF.

Amb la sol·licitud va acompanyar el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Jordi 
Armengol Almirall, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 20 de setembre de 2017, amb 
núm. 2017600961, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. Jordi Armengol Almirall i de l’arquitecte 
tècnic Sra. Maria Alba Armengol Claparols.

1.2. En data 18 de maig de 2017, mitjançant decret núm. 2017/4211 es requereix documentació 
necessària per a la continuació de l’expedient (requerida en el moment de presentació de la sol.licitud).

1.3. En data 16 de juny de 2017 (RGE 2017/20687) es presenta, parcialment, la documentació 
requerida.

1.4. En data 10 de juliol de 2017, mitjançant acord de JGL es requereix documentació per a la 
continuació de l’expedient, i segons es desprèn en l’informe de l’arquitecte municipal.

1.5. En data 20 de juliol de 2017, RGE 25302, es presenta, parcialment, part de la documentació 
requerida.
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1.6. En data 22 de setembre de 2017, RGE 2017/32102, es presenta, parcialment, part de la 
documentació requerida.

1.7. En data 26 de setembre de 2017, RGE 2017/32466, es presenta, parcialment, part de la 
documentació requerida.

1.8. En data 13 d’octubre de 2017, RGE 2017/34477, es presenta, parcialment, part de la 
documentació requerida.

1.9 En data 17 d’octubre de 2017, RGE 2017/34799, es complimenta la documentació requerida.

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

- En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces de formigó T-2.

- En cas de reparació i/o substitució del gual d’accés rodat, s’executarà amb el model 
establert a l’ordenança municipal de guals.

- El desguàs de la piscina s’ha de connectar a la xarxa pública de clavegueram.

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

1. Fiança de 7.960,00€  (31,84ml x 250€/ml) per respondre dels possibles desperfectes 
que es puguin causar a la via pública.

2. Fiança de 1.464,10€ (133,10Tn x 11€/tn) per garantir que els residus de la 
construcció seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. 

1.3. En data 30 d'octubre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència. 

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
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1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a J23 IMPORT EXPORT SLU   llicència 
urbanística d’obra major per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al Passatge 
Antilles, 7 de Segur de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la 
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

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

- Taxa de la placa identificativa de la llicència d’obres. Una vegada abonadat podrà 
personar-se al Departament d’Urbanisme de Calafell, situat al carrer San Pere, 20-31, 
per tal de retirar-la.

- I, les fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.9 dels fonaments de dret de la present 
resolució.

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

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

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

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

10.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
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administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

10.2. Contra els punts 5è, 6è i 7è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació

2.3.5. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR PER LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE AL C/ URGELL, 15 I EXP. 8984/2017   

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: 8984/2017   
Titular: JUAN MOLINA GIMENEZ
Emplaçament:  URGELL, 15 

1. Fets

1.1. En data 10/10/2017, el Sr. JUAN MOLINA GIMENEZ va sol·licitar la concessió d’una llicència 
urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
C/ URGELL, 15, amb la referència cadastral núm. 9415703CF7691N0001JO.

Amb la sol·licitud va acompanyar el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Jordi 
Sangenís i Salvó, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 27/09/2017, amb núm. 
2017601000, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. Jordi Sangenís i Salvó.

1.2. En data 7 de novembre de 2017, l’arquitecte municipal va emetre l’informe corresponent que 
consta a l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions 
particulars:

- En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir amb peces de formigó T-2.

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

1. Fiança de 875,00€  per respondre dels possibles desperfectes que es puguin causar a la via 
pública.

2. Fiança de 150,00€ per garantir que els residus de la construcció seran gestionats d’acord amb 
la normativa vigent. 
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1.3. En data 7 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència. 

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


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

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

2.7. D’acord amb l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques, 
patents, el titular de la llicència haurà d’abonar 60.- euros corresponents a la placa identificativa de la 
llicència d’obres.
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2.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència 
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE, com organisme 
delegat, liquidarà al titular de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada 
finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin. 

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. JUAN MOLINA GIMENEZ 
llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al c/ 
Urgell, 15 de la urbanització Calafell Residencial de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la 
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

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

- Taxa de la placa identificativa de la llicència d’obres. Una vegada abonadat podrà 
personar-se al Departament d’Urbanisme de Calafell, situat al carrer San Pere, 20-31, 
per tal de retirar-la.

- I, les fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.9 dels fonaments de dret de la present 
resolució.
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7. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que li serà 
emesa i notificada per BASE, com organisme delegat, sens perjudici de les comprovacions que siguin 
necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions 
complementàries que procedeixin.

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

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

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

10.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

10.2. Contra els punts 5è, 6è i 7è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.6. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PISCINA AL 
C/ NARCÍS, 34 I EXP. 8983/2017    

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: 8983/2017   
Titular: MARIA DEL CARMEN PECHERO FRANCO
Emplaçament:  NARCIS, 34 

1. Fets

1.1. En data 10/10/2017, la Sra. MARIA DEL CARMEN PECHERO FRANCO, va sol·licitar la concessió 
d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la INSTAL.LACIÓ DE 
PISCINA al c/ Narcís, 34 de la urbanització Valldemar de Calafell i referència cadastral 
3451712CF8635S0001ZR.

Amb la sol·licitud va acompanyar el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Manel Rio, 
visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 29 de setembre de 2017, amb núm. 2017601060, 
i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr.. Manel Rio.
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1.2. En data 3 de novembre de 2017, l’arquitecte municipal va emetre l’informe corresponent que 
consta a l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions 
particulars:

- El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de clavegueram.

- En cas de reparació del gual d’accés rodat, s’haurà de substituir per peces del model 
existent, que és el que estableix l’ordenança municipal de guals.

Fiança

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

1. Fiança de 750€  per respondre dels possibles desperfectes que es puguin causar a la via 
pública.

2. Fiança de 952,61€ (86,61Tn x 11€/Tn) per garantir que els residus de la construcció seran 
gestionats d’acord amb la normativa vigent. 

1.3. En data 7 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència. 

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a la Sra. MARIA DEL CARMEN 
PECHERO FRANCO llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta 
resolució al c/ Narcís, 34 de la urbanització Valldemar de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la 
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

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

- Taxa de la placa identificativa de la llicència d’obres. Una vegada abonadat podrà 
personar-se al Departament d’Urbanisme de Calafell, situat al carrer San Pere, 20-31, 
per tal de retirar-la.

- I, les fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.9 dels fonaments de dret de la present 
resolució.

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

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

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

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

10.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

10.2. Contra els punts 5è, 6è i 7è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.
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2.3.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ JGL LLICÈNCIA D'OBRA MENOR AL C/ JOSEP CARNER, 1-3 DE 
CALAFELL I EXP. 8990/2017    

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 8990/2017   
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BANUS A-1 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 16 d'octubre de 2017, el Sr. Jose Julian Muñoz Milla, actuant en representació de la 
COMUNITAT DE PRPOPIETARIS EDIFICI BANUS A-1, va sol·licitar llicència urbanística d’obres per la 
realització de les obres consistents en la prolongació d’ascensor a la planta baixa de l’edifici situat 
al Josep Carner, 1-3 de Calafell.

1.2 En data 6 de novembre de 2017, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe favorable que 
consta a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Número de referència cadastral: 1809905CF8610N
- Classificació del sòl: Sòl urbà
- Qualificació del sòl: Zona OD, Ordenació aïllada densa, subzona OD5
- Planejament: Pla General d’ordenació urbanística municipal de Calafell (POUM)

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

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

1.3 En data 7 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del 
sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord 
amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al 
planejament. (La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme).
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2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització 
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes 
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.

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

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

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

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
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1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
EDIFICI BANUS A-1 llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets 
d’aquesta resolució al c/ Josep Carner, 1-3 de Calafell.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.
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9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.8. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER A OBRES DE CANALITZACIÓ DE 
GAS AL C/ ESPLUGUES, 31 DE CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 9195/2017   
Interessat: GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 11 d'octubre de 2017, GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en la canalització sobre vorera i calçada 
de 18 x 0,4 m2 i 1 escomesa sobre vorera i calçada de 2,5 x 0,4 m al c/ Esplugues, 31 de la 
urbanització Calafell Residencial. S/ref. GDE12317050019 

1.2 En data 26 d'octubre de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès l’informe favorable que consta 
a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la 

finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si 
s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans 

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi 

quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de 

la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cms. 
d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de 
tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel 
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni 
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així 

com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà 
tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.

- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el 

que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà dipositar la fiança de gestió de residus per obres, d’acord amb el que estableix l’article 19 

de la OF 2.1.5 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria 
d’urbanisme” de l’actual ordenança Fiscal.  

L’import de la fiança queda fixat en la quantia d’11 €/tona amb un import mínim de 150 €. 
S’estableix un import de 150 € com a fiança de gestió de residus (import mínim fixat a 
l’ordenança fiscal) ja que els treballs que es pretenen realitzar no superen les 13,63 tones de 
residus.

Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen realitzar, 
sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, ni les competències corresponents al 
Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria, ni d’altres organismes que hi puguin ser 
implicats.

1.3 L’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a l’expedient en sentit favorable a la 
concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a GAS NATURAL CATALUNYA SDG 
S.A. llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al 
c/ Esplugues, 31 de la urbanització Calafell Residencial.

2. La present llicència d’obres queda subjecte a les condicions particulars, de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal que consta incorporat a l’expedient i a les condicions generals transcrites a 
l’apartat 2.5 dels fonaments de drets d’aquesta resolució.
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3. Advertir al titular de la llicència que les obres han d’iniciar-se en el termini de sis (6) mesos i han 
d’acabar-se en el termini d’un (1) any. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la 
llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es 
tracti. També cal advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.
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2.3.9. PROPOSTA JGL D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER LA REPARACIÓ DE BALCONS A 
L'AV. VINYA LLARGA, 1 ESC. C I EXP. NÚM. 8710/2017   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 8710/2017   
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS AV VINYA LLARGA, 1 ESC C 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 9 d'octubre de 2017, la Sra. Josefa Romero Campo, actuant en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV VINYA LLARGA, 1 ESC C, va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
per la realització de les obres consistents en la REPARACIÓ DELS BALCONS PLANTA 2A I 3A AMB 
PLATAFORMA ELEVADORA, immoble situat a l’Av. Vinya Llarga, 1 de Calafell Platja.

1.2 En data 27 d'octubre de 2017, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe favorable que 
consta a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Número de referència cadastral: 0217215CF8601N 
- Classificació del sòl: Sòl urbà
- Qualificació del sòl: Zona ED Eixample dens
- Planejament: Pla General d’ordenació urbanística municipal de Calafell (POUM)

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

 Per la tipologia de les obres sol·licitades, que son considerades menors o de reparació 
domiciliària, sense projecte tècnic, no es pot avaluar el volum de residus de la construcció 
que generarà ni l’import de la fiança, per la qual cosa NO caldrà dipositar la fiança per 
garantir que s’ha fet la gestió dels residus generats en l’obra. 

1.3 En data 30 d’octubre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
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1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a la COMUNITAT DE PROPIETARIS AV 
VINYA LLARGA, 1 ESC C llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets 
d’aquesta resolució a l’Av. Vinya Llarga, núm. 1 esc. C de Calafell.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6 Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
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mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.10. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP 8127/2017 PER A LA REFORMA 
INTERIOR D'HABITATGE AL C/ TÀMESI, 16-18 DE SEGUR DE CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 8127/2017   
Interessat: DIEGO MORILLAS MARRUECOS 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 26 d'octubre de 2017, el Sr. DIEGO MORILLAS MARRUECOS, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en la REFORMA INTERIOR D'UN 
HABITATGE SITUAT al c/ Tàmesi, 16-18 Bx 3a de Segur de Calafell.

1.2 En data 9 de novembre de 2017, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe favorable que 
consta a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Número de referència cadastral: 2710408CF8621S
- Classificació del sòl: Sòl urbà
- Qualificació del sòl: Zona OD, Ordenació aïllada densa, subzona OD5s
- Planejament: Pla General d’ordenació urbanística municipal de Calafell (POUM)

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

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

1.3 En data 13 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del 
sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord 
amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al 
planejament. (La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme).
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2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització 
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes 
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.

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

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

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

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

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

1.- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers.
2.- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb subjecció 
estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense haver 
presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.
3.- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions 
pertinents, i fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les obres 
executades en contradicció amb el projecte autoritzat.
4.- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i 
sempre sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a què 
haurà de subjectar-se l’edificació.
5.- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del POUM 
de Calafell).
6.- Queda també prohibit:
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a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies 
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre la 
coberta de l’edifici.
b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública sense 
autorització expressa de l’Ajuntament.
c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin obstacle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
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1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. DIEGO MORILLAS MARRUECOS 
llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al c/ 
Tàmesi, 16-18 Bx 3a de Calafell.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.11. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA MODIFICACIÓ D'UN RÈGIM 
EN PROPIETAT HORITZONTAL AL C/ MONTURIOL, 14-16 DE CALAFELL I EXP. 7524/2017   

Expedient: 7524/2017
Sol.licitant: ENRIQUE LLORENS COMAS
Emplaçament: c/ Monturiol, 14-16 

Fets 

1. En data 17 d’agost de 2017, amb registre general d’entrada núm. 2017/27877, el Sr. Enric Llorens 
Comas sol·licita llicència urbanística per a la modificació d’un règim en propietat horitzontal al c/ 
Monturiol, 14-16 de Calafell.

2. En data 28 de setembre de 2017 mitjançant dec. núm. 2017/3879 es requereix documentació per 
a l’inici de l’expedient.

3. En data 25 d’octubre de 2017, RGE 2017/35663 es presenta documentació requerida.

4. En data 8 de novembre de 2017 l’arquitecte municipal, Tomàs Gutiérrez Garzón, emet informe, de 
caràcter favorable,  que s’adjunta com a annex 1a l’expedient i del que es conclusiona:

“La descripció de l’operació de les noves entitats independents resultant en la modificació de la 
divisió horitzontal, estan especificades el la proforma del document privat aportat”.

5. En data 13 de novembre de 2017, l’assessor jurídic ha emès informe favorable en relació a 
l’esmentada sol·licitud de llicència urbanística.

Fonaments de dret 

1. D’acord amb el que disposa l’article 187.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, estan subjectes a 
prèvia llicència urbanística municipal les parcel·lacions urbanístiques. La intervenció 
administrativa esmentada a través de llicència ve determinada igualment a l’article 26 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.
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2. L’article 192 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, estableix a propòsit de les llicències de parcel·lació:

“1. Tota parcel·lació urbanística ha de ser objecte de llicència, excepte la continguda al 
projecte de reparcel·lació i d’altres excepcions regulades per reglament.

2. Per fer efectiu el que estableix l’apartat 1, ha de sotmetre’s a la fiscalització prèvia municipal 
tota divisió o segregació successiva de terrenys. Si l’operació prevista és una parcel·lació 
urbanística, s’ha d’autoritzar o denegar en funció del compliment o no de la normativa 
urbanística. En cas contrari, l’ajuntament declara innecessària la llicència de parcel·lació, sense 
perjudici que la divisió o la segregació de terrenys s’hagi d’ajustar a les condicions específiques 
de la legislació sectorial”.

3. D’acord amb l’article 17.2 de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, es possible dividir o segregar una finca per donar lloc a dos o més diferents sempre que 
cadascuna de les resultants reuneixi les característiques exigides per la legislació aplicable i 
l’ordenació territorial i urbanística. 

4. En relació amb el procediment aplicable, ha d’estar-se al que disposen els articles 188 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya -TRLUC-; l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; i, els articles 79 a 81 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

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

1. Atorgar al Sr. Enric Llorens Comas llicència urbanística per la modificació d’un règim en propietat 
horitzontal a l’immoble situat al c/ Monturiol, 14-16 de Calafell, d’acord amb el document proforma 
aportat.

2. Comunicar a l’interessat que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

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

3. Notificar aquesta Resolució als interessats.

2.3.12. PROPOSTA JGL REQUERIMENT SEGONS INFORME TÈCNIC DE DEFICIÈNCIES LLICÈNCIA 
D'OBRA MENOR AL C/ MAJOR, 1-2 I C/ DE LES PENYES, 24 I EXP. 8971/2017   

IDENTIFICACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRA MENOR
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Fets 

En data 9 d'octubre de 2017, l’entitat OPERA CATALONIA, S.L.U. va sol·licitar llicència d’obres 
menors amb Exp. Adm. Núm. 8971/2017 per a la REHABILITACIÓ DELS BAIXOS, ENTRESÒL I PATI-
JARDÍ DE "CAL LLAGOSTERA" SITUAT AL C/ MAJOR, 1-2 i c/ DE LES PENYES, 24 DE CALAFELL.

Traslladat l’expedient a l’arquitecte tècnic municipal, en data 9 de novembre de 2017, ha emès 
informe que consta incorporat a l’expedient i del que es desprèn el següent: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública no s’ha resolt mitjançant un 
itinerari accessible.

Per tal de continuar amb la vostra sol·licitud de llicència municipal d’obres, caldrà aportar la 
següent documentació:

· Justificació de l’accessibilitat exterior de la finca amb la via pública, amb un itinerari accessible 
d’acord amb el que estableix el CODI TÊCNIC CTE DB SUA.

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. 

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 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.

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 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent. No obstant això, s'admetrà l'actuació de 
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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.

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.- Requerir a OPERA CATALONIA, S.L.U. per tal que, en el termini de 10 dies, esmeni les deficiències 
detectades a la llicència d’obres Exp. Núm. 8971/2017, 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:

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública no s’ha resolt mitjançant un 
itinerari accessible.

Per tal de continuar amb la vostra sol·licitud de llicència municipal d’obres, caldrà aportar la 
següent documentació:

· Justificació de l’accessibilitat exterior de la finca amb la via pública, amb un itinerari accessible 
d’acord amb el que estableix el CODI TÊCNIC CTE DB SUA.

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.

2.3.13. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER OBRES D'OBERTURA DE RASA PER 
CANALITZACIÓ DE GAS AL C/ PERU, 24 I EXP. 9330/2017    

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 9330/2017   
Interessat: GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 18 d'octubre de 2017, GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en la canalització sobre vorera i calçada 
amb una escomesa de 7,2 x 0,4 metres al c/ Peru, 24 de Segur de Calafell. s/ref. GDE 12317100032 

1.2 En data 7 de novembre de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès l’informe favorable que 
consta a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
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- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la 
finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si 
s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans 

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi 

quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de 

la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cms. 
d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de 
tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel 
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni 
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així 

com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà 

tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el 

que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança de gestió de residus per obres, d’acord amb el que estableix l’article 

19 de la OF 2.1.5 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en 
matèria d’urbanisme” de l’actual ordenança Fiscal.  

L’import de la fiança queda fixat en la quantia d’11 €/tona amb un import mínim de 150 €. 
S’estableix un import de 150€  com a fiança de gestió de residus (import mínim fixat a 
l’ordenança fiscal) ja que els treballs que es pretenen realitzar no superen les 13,63 tones de 
residus.

Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen realitzar, 
sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, ni les competències corresponents al 
Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria, ni d’altres organismes que hi puguin ser 
implicats.

1.3 En data 7 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell)
17.- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la Generalitat, 
havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació (avui, 
règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les quals no es podrà 
procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera utilització i ocupació 

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


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

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

2.7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència 
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE, com organisme 
delegat, liquidarà al titular de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens 
perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada 
finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin.
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2.8. D’acord amb l’article 19 de l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme, el titular de la llicència, a 
banda de la fiança esmentada a l’apartat 2.6, haurà dipositar a l’Ajuntament una fiança pels residus de 
les obres d’11 euros per tona de residus, previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a GAS NATURAL CATALUNYA SDG 
S.A. llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al 
c/ Perú, 24 de Segur de Calafell.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

8. Notificar aquesta resolució a la/es part/s interessada/es.  
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9. Comunicar a la/es interessada/es que: 

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.14. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER A LES OBRES DE CANALITZACIÓ 
DE GAS AL C/ MIÑO, 21 I EXP. 9325/2017   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 9325/2017   
Interessat: GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 16 d'octubre de 2017, GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en obres per canalització sobre vorera i 
calçada de 31 x 0,4 metres i 1 escomesa sobre vorera i calçada de 2,2 x 0,4 metres al c/ Miño, 21 de 
Segur de Calafell s/ref. GDE 12317100028.

1.2 En data 7 de novembre de 2017, l’arquitecte municipal ha emès l’informe favorable que consta a 
l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la 

finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si 
s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans 

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi 

quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de 

la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cms. 
d’asfalt es realitzarà només per un costat.
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- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de 
tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel 
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni 
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així 

com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà 

tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el 

que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança de gestió de residus per obres, d’acord amb el que estableix l’article 

19 de la OF 2.1.5 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en 
matèria d’urbanisme” de l’actual ordenança Fiscal.  

L’import de la fiança queda fixat en la quantia d’11 €/tona amb un import mínim de 150 €. 
S’estableix un import de 150€  com a fiança de gestió de residus (import mínim fixat a 
l’ordenança fiscal) ja que els treballs que es pretenen realitzar no superen les 13,63 tones de 
residus.

Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen realitzar, 
sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, ni les competències corresponents al 
Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria, ni d’altres organismes que hi puguin ser 
implicats.

1.3 En data 7 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
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1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a GAS NATURAL CATALUNYA SDG 
S.A. llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al 
c/ Miño, 21 de Segur de Calafell.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.15. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER OBRES DE CANALITZACIÓ DE 
GAS AL PG. MARÍTIM DE SANT JOAN DE DÉU, 181 I EXP 9322/2017   

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 9322/2017   
Interessat: GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 17 d'octubre de 2017, GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en la canalització sobre vorera i calçada 
de 20 x 0,4 metres quadrats al Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, 181 de Segur de Calafell i s/ref. 
12317070052.

1.2 En data 7 de novembre de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès l’informe favorable que 
consta a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a 

l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per 
tècnic competent i visat si s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven 

abans d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de 

treball no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada 

costat de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que 
els 30 cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de 
senyalització de tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la 
seva totalitat pel peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no 
interferirà ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa 

vigent.
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- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats 
corresponents, així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per 
les obres.

- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta 
longitud caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.

- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord 

amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també 
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança de gestió de residus per obres, d’acord amb el que estableix 

l’article 19 de la OF 2.1.5 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o obres 
comunicades en matèria d’urbanisme” de l’actual ordenança Fiscal.  

L’import de la fiança queda fixat en la quantia d’11 €/tona amb un import mínim de 150 €. 
S’estableix un import de 150€  com a fiança de gestió de residus (import mínim fixat a 
l’ordenança fiscal) ja que els treballs que es pretenen realitzar no superen les 13,63 tones 
de residus.

Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen 
realitzar, sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, ni les competències 
corresponents al Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria, ni d’altres 
organismes que hi puguin ser implicats.

1.3 En data 7 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

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

2.2. D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, 
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització 
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, 
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els efectes 
de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.
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2.3. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per 
acabar-les. D’acord amb l’article 212 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, els 
terminis de començament i acabament per les obres menors són de sis (6) mesos per a iniciar-les i un 
(1) any per a acabar-les. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a GAS NATURAL CATALUNYA SDG 
S.A. llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al 
Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, 181 de Calafell.

2. La present llicència d’obres queda subjecte a les condicions particulars, de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal que consta incorporat a l’expedient i a les condicions generals transcrites a 
l’apartat 2.5 dels fonaments de drets d’aquesta resolució.
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3. Advertir al titular de la llicència que les obres han d’iniciar-se en el termini de sis (6) mesos i han 
d’acabar-se en el termini d’un (1) any. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquesta resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la 
llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es 
tracti. També cal advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat.

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.

6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.
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2.3.16. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ALTELL 
EN NAU EXISTENT I CONSTRUCCIÓ DE TANQUES I PAVIMENTACIÓ A LES PARCEL.LES 8.2 I 8.3 DEL 
POL. 1 DEL PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL I EXP. NÚM. 6565/2017   

Identificació: Llicència Obra Major

Expedient: 6565/2017   
Titular:   HIFE, S.A.
Emplaçament: c/ BASSA MIQUELA, 10-12

1. Fets

1.1. En data 04/08/2017, el Sr. Marc Riera Arbos, actuant en representació de HIFE, S.A. va sol·licitar la 
concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la construcció 
d’UN ALTELL, CONSTRUCCIÓ DE TANQUES I PAVIMENTACIÓ al c/ de la Bassa Miquela, 10-12, 
parcel.les 8.2 i 8.3 del Polígon 1 del Parc Empresarial de Calafell, amb referències cadastrals núms. 
9732208CF7693S0001RT i 9732207CF7693S0001KT

Amb la sol·licitud va acompanyar el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic Sr. 
Marc Riera Arbós, visat pel Col·legi d’Arquitectes tècnics, el dia 02/08/2017, amb núm. E17-04420, i 
l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. Marc Riera Arbós.

1.2. En data 18 de setembre de 2017, mitjançant acord de Junta de Govern Local es requereix 
documentació d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 6 de setembre de 2017. 
Es notifica en data 25 de setembre de 2017.

1.3 En data 30 d’octubre de 2017, RGE 2017/36262 es presenta la documentació requerida.

1.4. En data 10 de novembre de 2017, l’arquitecte municipal va emetre l’informe corresponent que 
consta a l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions 
particulars:

-“Classificació del sòl: Sòl Urbà Consolidat.
-Qualificació del sòl: Zona PV. Planejament vigent. Es refereix als paràmetres urbanístics i 

d’ordenació continguts en plans derivats i estudis de detall que es mantenen vigents. Entre 
ells, i que és el que ens ocupa, el Pla Parcial Parc Empresarial de Calafell.

-Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell i el Pla Parcial Parc 
Empresarial de Calafell.

1. En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces del mateix model que les 
existents.

2. Amb la comunicació prèvia de 1a ocupació de l’altell caldrà aportar certificació tècnica 
d’aplicació del material d’ignifugat de l’estructura metàl·lica de l’altell, els resultats de les 
proves de control de qualitat realitzades i acreditant l’assoliment del nivell d’ignifugació 
requerit.

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

1. Fiança de 7.465,00€  (29,86ml x 250€/ml) per respondre dels possibles desperfectes que es 
puguin causar a la via pública.

2. Fiança de 150,00€ per garantir que els residus de la construcció seran gestionats d’acord 
amb la normativa vigent. “

1.3. En data 13 de novembre de 2017, l’assessor jurídic va emetre l’informe corresponent que consta a 
l’expedient en sentit favorable a la concessió de la llicència. 

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

La persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una 
còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia 
del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no 
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència 
urbanística.
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2.4. D’acord amb els articles 191 a 214 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell 
(DOGC Núm. 5990, de 24-10-2011).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a HIFE, S.A. llicència urbanística 
d’obra major per realitzar les obres descrites als fets d’aquesta resolució al c/ de la Bassa Miquela, 10-
12 Polígon 1 parcel.les 8.2 i 8.3 del Parc Empresarial de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la 
direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.
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6. Aprovar la liquidació adjunta com ANNEX 1 a la present resolució, pels següents conceptes:

- Taxa de la placa identificativa de la llicència d’obres. Una vegada abonadat podrà 
personar-se al Departament d’Urbanisme de Calafell, situat al carrer San Pere, 20-31, 
per tal de retirar-la.

- I, les fiances esmentades als apartats 2.6 i 2.9 dels fonaments de dret de la present 
resolució.

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

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

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

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

10.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

10.2. Contra els punts 5è, 6è i 7è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

2.3.17. PROPOSTA JGL ESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA FIANÇA A DIPOSITAR LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR EXP. 7215/2017   

Identificació de l’expedient

Llicència d’obra major exp. 7215/2017

Fets
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1. En data 20 d’octubre de 2017, RGE núm. 2017/35171 el Sr. Miguel Angel Fenoy Plaza presenta 
recurs de reposició contra la fiança a dipositar de la llicència d’obra major per a la construcció 
d’un habitatge al c/ Jaume Rafel, 7 de la urbanització Masia de la Font de Calafell, referència 
cadastral 9624414CF7692S0001XA i expedient núm. 7215/2017.

2. En data 10 de novembre de 2017 l’arquitecte municipal emet informe del que es desprèn 
literalment el següent:

“Informe referent al recurs de reposició presentat pel senyor FENOY PLAZA MIGUEL ANGEL contra la 
fiança que s’ha de constituir amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions de la llicència, 
la reposició dels elements d’ús i de servei públic, i de les infraestructures i sistemes generals i locals que 
poguessin quedar afectades per l’execució de les obres emparades en la llicència atorgada. 

Fets 
1. El 31 d'agost de 2017, el senyor FENOY PLAZA MIGUEL ANGEL va sol·licitar llicència d’obra 

major per a l’execució de CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C/ JAUME RAFEL, 7 
DE LA URBANITZACIÓ MASIA DE LA FONT DE CALAFELL.

2. En sessió ordinària celebrada el 16 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local acorda concedir 
la llicència sol·licita.

3. El 20 d’octubre de 2017 el sol·licitant presenta escrit de recurs en el qual sol·licita la reducció de 
la fiança prevista per respondre dels desperfectes que es puguin produir a la via pública, 
al·legant que la parcel·la disposa de tanca i que aquesta no s’enderrocarà sinó que es 
conservarà. 

Fonaments de dret
1. La normativa d'aplicació vigent és la del  POUM de Calafell, aprovat definitivament per la CTUT 

el 24 de gener de 2011 i en vigor a partir del dia 24 d'octubre de 2011, dia de la seva publicació 
al DOGC.

2. Revisat l’expedient d’obres que disposa el departament, s’ha pogut comprovar que la finca és 
una parcel·la en cantonada, amb façana al carrer Jaume Rafel i carrer del Doctor Vandellòs amb 
una llargària de façana de 79,86m. Disposa d’una tanca d’obra vista al llarg de tota la façana 
amb una porta d’accés rodat al xamfrà entre els dos carrers de 3m , la qual, segons projecte, es 
preveu mantenir-la sense cap modificació. 

3. Per tant, les condicions físiques de la finca corroboren la viabilitat d’acopi de materials i accés de 
mitjans auxiliars des de vehicle per tal de justificar que l’execució de les obres no afecten a tota 
la llargària de la façana de la parcel·la ni afecti a la totalitat de la vorera d’aquesta finca, sinó 
només el tram de 3,00 metres de llargària de vorera indicats en el punt anterior, als quals, i per 
lògica del funcionament de càrrega i descàrrega en l’execució de l’obra, caldrà afegir 1 metre 
per cada extrem d’aquest tram de 3,00 metres. Per tant el tram de façana sobre el qual aplicar la 
fiança per respondre dels desperfectes que es puguin produir a la via pública és de 5,00 metres.  

4. El tram de 5,00 metres pel qual s’han de realitzar aquestes tasques d’acopi i d’accés a l’interior 
de la parcel·la des de vehicle, ha de ser únic (sempre en el mateix tram), i aquest ha de ser el 
corresponent al tram esquerre de la façana, allà on hi ha la porta d’accés esmentada.  

Conclusió
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1. Per tant, s’estima el recurs presentat, ja que accedint per la porta existent no s’afecta la 
totalitat de la vorera, i proposem limitar als 5,00 metres indicats anteriorment, el tram 
afectat per les tasques descrites, i d’aplicar a aquests 5,00 metres de llargària la fiança que 
s’ha de constituir amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions de la llicència, 
la reposició dels elements d’ús i de servei públic, i de les infraestructures i sistemes generals i 
locals que poguessin quedar afectades per l’execució de les obres.

2. Per tant, la fiança a dipositar per respondre dels possibles desperfectes que es puguin causar 
a la via pública és de 1.250,00€ (5,00ml x 250€/ml).”

Fonaments de Dret

- Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i Taxa de 
llicències urbanís

- Article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004, 
de 5 de març.

- Articles 66 i següents de la Llei General Tributària.
- Article 87 de Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny.
- Article 189 del Dl 1/2010 ple qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
- Decret d’Alcaldia de delegacions de 2666/2015, de data 22 de juny de 2015.

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

1. Estimar el recurs de reposició presentat per RGE 2017/35171 i rectificar l’import de la fiança 
per tal de garantir el compliment de les condicions de la llicència d’obra major exp. núm. 
7215/2017, la reposició dels elements d’ús i de servei públic, i de les infraestructures i sistemes 
generals i locals que poguessin quedar afectades per l’execució de les obres per un import de 
1.250€ (enlloc de 19.965€) i d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal 
referenciat a la part expositiva.

2. Notificar als interessats.
3. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

2.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS

2.4.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA PETICIÓ D’UN AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DE FINALITZAR LA COMISSIÓ DE SERVEIS A L’AJUNTAMENT DE LA 
ROCA DEL VALLÈS
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Fets

1. El 5 de juliol de 2017, per Decret de l’Alcaldia núm. 2785, es va resoldre autoritzar la comissió de 
serveis del senyor Antonio Ricardo Figueroa Gil, agent de la Policia Local d’aquesta Corporació, a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per un període de dos anys, amb efectes del dia 6 de juliol de 
2017.

2. El 12 d’octubre de 2017, amb registre general d’entrada d’aquesta Corporació núm. 34395, el 
senyor Figueroa presenta escrit davant d’aquest Ajuntament sol·licitant finalitzar la comissió de 
serveis a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i reincorporar-se a la Policia Local de Calafell.

3. Vist l’informe emès pel sotsinspector de la Policia Local de data 3 de novembre de 2017, de 
conformitat en la reincorporació d’aquest agent a la plantilla de la Policia Local de Calafell, seguint 
els tràmits de la legislació vigent.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0440/2017/RH/CG, de data 31 
d’octubre de 2017, que queda unit a l’expedient.

5. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 1743_17, de data 3 de novembre de 2017, 
sobre l’existència de crèdit per fer front aquesta despesa.

Fonaments de dret

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

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

3. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de 
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els 
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre d'altres, i que afegeix 
un nou paràgraf a l'article 189 del Decret 214/1990). 

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

7. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i article 21.1.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.
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8. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en 
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Acceptar la sol·licitud presentada pel senyor Antonio Ricardo Figueroa Gil, agent de la Policia Local 
d’aquesta Corporació i, en conseqüència, donar per finalitzada la comissió de serveis de l’esmentat 
agent a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb efectes del dia 30 de novembre de 2017, 
adscrivint-lo a la plantilla de la Policia local de Calafell en data 1 de desembre de 2017.

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

2.4.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE 
NOVEMBRE DE 2017   

Fets

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

GRUP TREBALLADOR
ANTIGUITAT 

TRIENNIS
DATA NOU 

TRIENNI
NOU  

TRIENNI
DATA  

EFECTES
ANTIGUITAT 
MENSUAL

DETALL NÚM 
TRIENNIS

 A2 
Ruiz Mestres, Jezabel                                            
(80% de jornada)

03/10/2005 03/10/2017 4 01/11/2017 113,54 4 de A2

 C2 Targa Fort, Àngels 11/10/1990 11/10/2017 9 01/11/2017 164,43 9 de C2

 C1 
Vilella Pons, Núria                           
(agent policia local)

15/10/1990 15/10/2017 9 01/11/2017 173,01
8 de C2 + 1 de 
C1     (aplicació 
Llei 3/2015)

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat prevista 
en el pressupost municipal per a l’any 2017 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. 0465, de 10 de novembre  de 2017, que 
queda unit a l’expedient. 
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Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als efectes econòmics dels 
triennis.
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10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel que 
fa a l’antiguitat del personal laboral.

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

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

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

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

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 novembre 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 novembre 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. 

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

   
Fets

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

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

NOCTURNITATS
ASSIST KM DIETES

COMPLEMENT 
COM A 

CAPORAL

TOTAL CAP DE 
SETMANA

TOTAL 
VARIABLES

ADAN TORRES PASCUAL                     -   € 
                            -   

€ 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          161,95 € 

ALAEZ CECILIA JOAQUIN               61,05 € 
                     

110,16 €     
            40,80 € 

          212,01 € 

ALFEREZ SEGURA JOSE                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 

AMAYA MEJIAS JUAN JOSE             104,68 € 
                       

18,36 € 
       
202,00 € 

                
30,40 €         30,30 €  

            30,60 € 
          416,34 € 

AMOUR CORRAL ALEJANDRO                     -   € 
                            -   

€     
            51,00 € 

            51,00 € 

BADENAS RIERA JORDI                     -   € 
                       

55,08 €     
            30,60 € 

            85,68 € 

BALLESTEROS LENDINEZ CARLOS             101,75 € 
                            -   

€     
            51,00 € 

          152,75 € 
BARRAGAN GARCIA ISMAEL 
LUIS                     -   € 

                            -   
€     

            40,80 € 
            40,80 € 

BARRULL GOMA LLUIS                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

BERTRAN ALBALADEJO MONICA               26,17 € 
                     

220,32 € 
       
303,00 € 

                
30,40 €         30,30 €  

            40,80 € 
          650,99 € 

CASTILLO FERNANDEZ ANTONIO                     -   € 
                       

36,72 €     
            30,60 € 

            67,32 € 

COBO OLIVE JOSE MARIA                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

CORDERO MARIN MARCOS                     -   € 
                       

91,80 €     
                  -   € 

            91,80 € 

CORTES FALCO SERGI               52,34 € 
                     

128,52 € 
       
202,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          443,81 € 

COS CHACON JOSEP                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 

DE ARRIBA BOTE PAU                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

DE HERAS GALIANO JAVIER                     -   € 
                       

18,36 € 
              -   
€ 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
            79,31 € 

ESCUDERO RUIZ JOSE JAVIER                     -   € 
                     

110,16 €     
            40,80 € 

          150,96 € 
ESTEPA OCAÑA FRANCISCO 
JAVIER                     -   € 

                     
128,52 €     

            40,80 € 
          169,32 € 

FERNANDEZ VIÑA IBAN                     -   € 
                     

165,24 €     
            40,80 € 

          206,04 € 

FLORES RAMOS DANIEL                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 

GALAN HITA DANIEL                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

GALISTEO GONZALEZ XAVIER             250,02 € 
                     

257,04 € 
       
202,00 € 

                
30,40 €         30,30 €  

            40,80 € 
          810,56 € 

GARCIA BARRERA ALBERTO                     -   € 
                       

18,36 € 
              -   
€ 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
            79,31 € 

GARCIA GARCIA DAVID                     -   € 
                     

183,60 €     
            30,60 € 

          214,20 € 

GARCIA GARCIA RAUL               26,17 € 
                            -   

€     
            30,60 € 

            56,77 € 

GARCIA MAESTRE JOAQUIN                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 
GARCIA PEREZ FRANCISCO 
JAVIER                     -   € 

                            -   
€     

            30,60 € 
            30,60 € 

GARCIA ZAPATA VICENTE                     -   € 
                     

128,52 €     
            30,60 € 

          159,12 € 

GIL VALENCIA JORDI                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

GONZALEZ BARRANCO ISABEL                     -   € 
                            -   

€     
            30,60 € 

            30,60 € 

GONZALEZ PEREZ SERGIO                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

HOLGADO POLO ANGEL                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 

HUERTAS RODRIGUEZ JACINTO                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

JIMENEZ GARCIA JAVIER               81,40 € 
                            -   

€     
            51,00 € 

          132,40 € 
MANTERO GUTIERREZ JOSE 
MANUEL                     -   € 

                       
55,08 €     

            30,60 € 
            85,68 € 

MARTIN GIMENEZ JOSE JAVIER                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

MIRO FIGAROLA CRISTINA                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 
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MORAGAS QUESADA ROGER                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

NISA NEVADO SATURNINO                     -   € 
                       

55,08 € 
              -   
€ 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          116,03 € 

NOGALES QUINTANA 
GREGORIO                     -   € 

                       
36,72 €     

            40,80 € 
            77,52 € 

NUÑEZ CASTAÑO JOSE MANUEL                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

LONGO GONZALEZ, FRANCISCO                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

OJEDA VIVAS JOAQUIN                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

OLIVA MERI MONTSERRAT                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 

ORTEGA MARTIN ABEL                     -   € 
                     

110,16 €     
            30,60 € 

          140,76 € 

ORTEGA PINTOR JOSE MANUEL                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 

OSUNA BAENA EMILIO                     -   € 
                     

128,52 € 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          290,47 € 

PADILLA ROMAN ELENA                     -   € 
                       

55,08 €     
            30,60 € 

            85,68 € 

PEDRAJAS ARIÑO JOSEFA                     -   € 
                            -   

€     
            30,60 € 

            30,60 € 

PEREZ CUSIDO JOSE MARIA                     -   € 
                     

128,52 €     
            40,80 € 

          169,32 € 
PEREZ DE ANDRES JOSE 
ALEJANDRO                     -   € 

                     
128,52 € 

       
323,20 € 

                
20,90 €         25,25 €  

            40,80 € 
          538,67 € 

PEREZ MONTERO JESSICA                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

PESCUEZO CANTISANO DAMIAN                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

PONS PLA RAMON                     -   € 
                     

128,52 € 
       
202,00 € 

                
30,40 €         30,30 €  

            30,60 € 
          421,82 € 

RASCON LOPEZ SERGIO                     -   € 
                       

36,72 € 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          198,67 € 

ROBLES MOLINA JOSE ANTONIO                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

RODRIGUEZ SORIANO ANTONIO                     -   € 
                       

91,80 € 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            40,80 € 
          263,95 € 

ROMAN GARCIA DANIEL               81,40 € 
                            -   

€     
            40,80 € 

          122,20 € 

RUBIO SANCHEZ CARLOS                     -   € 
                            -   

€ 
       
202,00 € 

                
30,40 €         30,30 €  

            40,80 € 
          303,50 € 

SALAS GONZALEZ MANUEL                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 

SALVADOR MUNS MONICA               78,51 € 
                     

128,52 € 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          368,98 € 

SANCHEZ CATALA DANIEL                     -   € 
                            -   

€ 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            40,80 € 
          172,15 € 

SANCHEZ RONDAN FRANCISCO 
JOSE                     -   € 

                     
128,52 €     

            40,80 € 
          169,32 € 

SOLIS AYALA JOSE ANTONIO             162,80 € 
                     

128,52 € 
       
101,00 € 

                
15,20 €         15,15 €  

            30,60 € 
          453,27 € 

SOLIS ZAFRA DANIEL             104,68 € 
                            -   

€     
            51,00 € 

          155,68 € 

VAZQUEZ INVERNON JOSE                     -   € 
                            -   

€     
            40,80 € 

            40,80 € 
VICARIA SANTIAGO JUAN 
CARLOS                     -   € 

                     
128,52 €     

            30,60 € 
          159,12 € 

VILELLA PONS NURIA                     -   € 
                            -   

€     
                  -   € 

                  -   € 

TOTAL
1130,970

                  
4.167,72 € 2343,2000 340,1000 343,4000 0,0000 2172,60 10497,99

3. Vist l’informe núm. 456/2017/RH/CG, de data 03 de novembre emès per la secretària acctal, que 
queda unit a l’expedient.

4. En data  07 de novembre de 2017, la Intervenció municipal emet informe núm. 1759/17 per fer front 
a aquesta despesa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


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

2.4.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS SOCIAL 
AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.    

Fets

1. Vistes les instàncies presentades per diferents empleats i empleades d’aquest Ajuntament 
sol·licitant l’ajut per diferents conceptes de Fons Social pel quart trimestre de l’any 2017,  regulat 
per l’actual Conveni Personal Laboral i Pactes Socioeconòmics , que una vegada revisades 
compleixen els requisits establerts convencionalment, i que segons el càlcul efectuat ascendeix en 
la llista detallada, a la quantia següent: 

NOM
AJUT IMPORT

ABELLAN RODERO MARIA DEL 
MAR ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *3 295,44

ADAN TORRES PASCUAL DENTISTA 252,50

ADRIA LOREN JAUME ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

ALCARAZ CORBELLA IBAN NAIXEMENT FILL/A 147,06

ALFEREZ SEGURA JOSE ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018*2 294,12

ALGAR MORALES MIRIAM ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *2 196,96

ALMIRALL MARTIN ARACELI ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

ALMIRALL MARTIN ARACELI ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ALVAREZ MARTINEZ CAROLINA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

ALVAREZ PEREZ ALEJANDRA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

ALVAREZ PEREZ ALEJANDRA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ALVAREZ PEREZ ALEJANDRA DENTISTA 35,00

ALVAREZ PEREZ ALEJANDRA LENTS DE CONTACTE 78,78

ANDREU BUEREN RAFAEL ESTUDIS UNIVERSITARIS PROPIS 2017-2018 245,53

ANDREU BUEREN RAFAEL ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ARANS PEREZ MARIA NEUS PROTESIS 61,25

BARRAGAN GARCIA ISMAEL LUIS DENTISTA 252,50

BARRULL GOMA LLUIS ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 *2 393,90
BERNABEU AGUILAR 
MONTSERRAT ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53
BERNABEU AGUILAR 
MONTSERRAT ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

BERTRAN ALBALADEJO MONICA DENTISTA 252,50
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BERTRAN ALBALADEJO MONICA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

BERTRAN ALBALADEJO MONICA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

BLANCH ARNAU ANTONIO ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

BLANCH ARNAU ANTONIO ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53

BOO FERNANDEZ Ma NURIA LLAR D'INFANTS (09,10) 147,06

BOO FERNANDEZ Ma NURIA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

BORRELL GARCIA CRISTINA NAIXEMENT FILL/A 147,06
BRAVO MEDINA SANCHEZ 
AREVAL MIREIA AJUDA FILLS DISC. FÍSIC O PSÍQUIC 196,95
CANYELLAS VIDAL FRANCISCO 
JAVIER ULLERES 78,78

CARMONA MORALES EUGENIA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

CARRASCO MUÑOZ EVA MONICA ULLERES 78,78
CARRERAS SIRVIENTE FCESC. 
XAVIER ULLERES PROGRESSIVES 157,56
CARRERAS SIRVIENTE FCESC. 
XAVIER ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

COLET GIBERT ROSA MARIA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

COLET HIRALDO MARIA BEATRIZ ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

CORDERO MARIN MARCOS NAIXEMENT FILL/A 147,06

CORRONS VIRGILI ROSA M. ESTUDIS UNIVERSITARIS PER FILLS 2017-2018 245,53

CRUZ TAMAYO JUAN ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

DE LA TORRE EXPOSITO PEDRO RENOVACIÓ CARNET DE CONDUÏR 78,80

DE LA TORRE EXPOSITO PEDRO ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ESCODA CAÑA M. DOLORES ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ESCODA CAÑA M. DOLORES ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

ESCUDERO RUIZ JOSE JAVIER DENTISTA 252,50

ESCUDERO RUIZ JOSE JAVIER ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ESCUDERO RUIZ JOSE JAVIER ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

ESPAÑOL GUASCH M. DOLORS ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ESPAÑOL GUASCH M. DOLORS ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48
ESTEPA OCAÑA FRANCISCO 
JAVIER ULLERES PROGRESSIVES 157,56

FERNANDEZ AGUAYO ISABEL ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

FERNANDEZ AGUAYO ISABEL ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 *2 393,90

FERNANDEZ CUGAT SONIA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018*2 294,12

FORNAS ANDREU OLGA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

FORNAS ANDREU OLGA ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53

FUERTES MOLNER EVA ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53

GALAN HITA DANIEL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

GALAN HITA DANIEL LLAR D'INFANTS (05,06,07,09,10) 367,65

GALISTEO GONZALEZ XAVIER ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

GARCIA BARRERA ALBERTO NAIXEMENT FILL/A 147,06
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GARCIA BARRERA ALBERTO ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

GARCIA ESCUDERO SARAI ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *2 196,96

GARCIA GARCIA RAUL AJUDA FILLS DISC. FÍSIC O PSÍQUIC 196,95

GARCIA GARCIA RAUL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018*3 295,44

GARCIA MAESTRE JOAQUIN ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018*2 196,96

GARCIA MAESTRE JOAQUIN DENTISTA 252,50

GAZQUEZ MARTINEZ JOSE ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018*2 294,12

GAZQUEZ MARTINEZ JOSE ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

GIL VALENCIA JORDI ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

GIL VALENCIA JORDI ESTUDIS UNIVERSITARIS PROPIS 2017-2018 245,53

GONZALEZ GARCIA MONTSERRAT ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95
GONZALEZ GELADO FRANCISCO 
JAVIER ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

GONZALEZ MATHEU JOSEP MARIA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

GONZALEZ SANTIAGO JULIA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

GONZALEZ SANTIAGO JULIA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

HERNANDEZ SANCHEZ LORENA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018*3 295,44

JUNCOSA FERRER ANA MARIA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

JUNCOSA FERRER ANA MARIA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

JUNCOSA FERRER ANA MARIA ULLERES 78,78

JUNCOSA ROMEU MAGDALENA ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53
JUNCOSA ROMEU MARIA 
LOURDES ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48
JUNCOSA ROMEU MARIA 
LOURDES ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53
JUNCOSA ROMEU MARIA 
LOURDES DENTISTA 252,50

JUNCOSA ROMEU ROSA ISABEL ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

JUNCOSA ROMEU ROSA ISABEL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

LAFUENTE GARCIA SILVIA C. ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

LLORENS GUASCH AGUSTI ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018*2 294,12

LLORENS LATASA MARTA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

LLORENS LATASA MARTA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

LLORENS LATASA MARTA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

MAÑE MANSILLA JORDI ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

MARCE GALOFRE PAU ESTUDIS UNIVERSITARIS PROPIS 2017-2018 245,53

MARTINEZ YAGO ALICIA ULLERES 67,00

MASIP GOMEZ Ma GORETTI ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

MASIP GOMEZ Ma GORETTI DENTISTA 34,50

MASIP TORRES LOURDES ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

MASIP TORRES LOURDES LLAR D'INFANTS (9,10) 147,06

MATEO CARRERAS GEMMA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

MENDEZ MORENO CRISTINA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *2 196,96
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MENGUAL DEL VALLE CARMEN ULLERES 78,78

MIRO FIGAROLA CRISTINA LLAR D'INFANTS ( 09,10) 147,06

MITJANS I LLEVADIES NURIA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

MITJANS I LLEVADIES NURIA ESTUDIS UNIVERSITARIS PER FILLS 2017-2018 245,53

MOLINA CASADO ANA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 *2 393,90

MONTANE ANTUNEZ VANESSA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *2 196,96

MONTENEGRO CAMBRON CASTO DENTISTA 252,50

MORAGAS QUESADA ROGER LLAR D'INFANTS ( 05,06,07,09) 294,12

MUÑOZ MARTINEZ CAROLINA DENTISTA 252,50

MUÑOZ MORENO M. TERESA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

NAVARRO MUÑOZ MIRIAM ULLERES 76,00

NAVARRO MUÑOZ MIRIAM ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

NAVARRO MUÑOZ MIRIAM ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

NICOLAU MARTINEZ ANNA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *3 295,44

NICOLAU MARTINEZ MARTA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *2 196,96

OLIVA MERI MONTSERRAT ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ORTEGA PEINADO AMADOR ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

ORTIZ GUIRAO INMACULADA
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS PROPIS 2017-
2018 196,95

ORTIZ GUIRAO INMACULADA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

ORTIZ GUIRAO INMACULADA DENTISTA 60,00

OSORIO GOMEZ ALICIA DENTISTA 252,50

OSUNA BAENA EMILIO ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

PALAU CATA ROSER ULLERES 78,78

PALAU CATA ROSER DENTISTA 55,00

PAPIOL GALLOFRE ESTHER LLAR D'INFANTS ( 10) 73,53

PASTOR PEREZ NICOLAS ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

PASTOR PEREZ NICOLAS ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

PEDRET LOPEZ SILVIA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

PEDRET LOPEZ SILVIA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

PEDROL GRAS MONTSERRAT ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

PEDROL GRAS MONTSERRAT ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06
PEREZ DE ANDRES JOSE 
ALEJANDRO ULLERES 78,78
PEREZ DE ANDRES JOSE 
ALEJANDRO PLANTILLES 120,00

PEREZ MARTINEZ CHRISTINE ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

PEREZ MILLAN REBECA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

PONS CALERO MARCEL·LA DENTISTA 252,50

PONS CALERO MARCEL·LA
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS PROPIS 2017-
2018 196,95

PONS PLA RAMON ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

PONS PLA RAMON ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48
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PUJOL MONTANER JUDITH ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 *2 491,06

PUJOL MONTANER JUDITH ULLERES 40,00

RAMON ALVAREZ EMILIA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

RAMON ALVAREZ MARGARITA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 *2 196,96

RASCON LOPEZ SERGIO DENTISTA 105,00

RICART CARBO NURIA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

RICART CARBO NURIA ULLERES 78,78

RICART SANCHEZ FRANCISCA ULLERES PROGRESSIVES 157,56

RICART SANCHEZ FRANCISCA
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS PROPIS 2017-
2018 196,95

RION CASTELLS JOSEFINA DENTISTA 119,00

RIVERA ABENIA CARLOS ULLERES 78,78

ROBLES MOLINA JOSE ANTONIO ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018*2 294,12
ROBUSTILLO ASMARATS 
ENCARNACION ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

RODRIGUEZ CORTES LUISA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

RODRIGUEZ MARIN RAQUEL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018*2 196,96

ROMAN GARCIA DANIEL ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

ROMEU MERCADER DANAE ESTUDIS PRIIMARIS 2017-2018 *3 295,44

ROMEU MERCADER DANAE ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

RONCERO CHINCOLLA SEBASTIAN ULLERES 74,50

RONCERO CHINCOLLA SEBASTIAN DENTISTA 180,00

ROVIROSA OLIA M. ROSA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

SALOR ALVARADO PEDRO LLAR D'INFANTS (09,10) 147,06

SALVADOR MUNS MONICA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

SALVADOR MUNS MONICA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

SANCHEZ CALDERON GABRIEL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

SANCHEZ CALDERON GABRIEL LENTS DE CONTACTE 49,50

SANCHEZ CALDERON GABRIEL ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

SANCHEZ CATALA DANIEL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

SANCHEZ TORRES FRANCESCA DENTISTA 58,50

SANJUAN PEREZ XAVIER ULLERES 78,78

SASTRE PAPASEIT JUDITH ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06

SEGURA JIMENEZ ADRIA ULLERES PROGRESSIVES 141,48

SOLE MONTEJO DAVID ULLERES 29,50

SOLE MONTEJO DAVID ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

SOLE OLIVE MONTSERRAT NAIXEMENT FILL/A 147,06

SOLE RAMON ALEIX RENOVACIÓ CARNET DE CONDUÏR 63,80

SOLIS ZAFRA DANIEL ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

TERUEL SORLI MARIA ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 2017-2018 245,53

TERUEL SORLI MARIA ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS 2017-2018 147,06
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TORRENTS ARBONES ANNA ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

TROYA CHINCHILLA ELENA P. ESTUDIS PRIMARIS 2017-2018 98,48

VILANOVA PEÑA MARIA ULLERES PROGRESSIVES 157,56

VILELLA PONS NURIA ULLERES PROGRESSIVES 157,56

WILDBRET  MYRA ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS 2017-2018 196,95

OTAL  29.434,76

2. El senyor Francisco Valverde Valverde presenta instància amb RGE núm. 2017/31690 , de data 20 de 
setembre de 2017, sol·licitant ajut per fons social en concepte d’ulleres. Donat que en el mes de febrer 
de 2017 ja se li va abonar en aquest concepte d’ulleres, i només es pot abonar una factura anual pel 
mateix concepte, per tant, no correspon el seu abonament. 

3. El senyor Francisco Marín Martín presenta instància amb RGE núm. 2017/27371 , de data 10 d’agost 
de 2017, sol·licitant ajut per fons social en concepte d’escolarització dels seus fills. Donat que en el 
mes d’agost de 2017 ja se li va abonar en aquest concepte, per tant, no correspon el seu abonament. 

4. La senyora Neus Arans Pérez presenta instància amb RGE  núm. 2017/36595, de data 02 de novembre 
de 2017, sol·licitant ajut per fons social en concepte estudis secundaris obligatoris 2017/2018 pels seu 
fill/a. Atès que en la instància amb RGE núm 36594 a nom de Daniel Roman Garcia s’adjunta aquest 
mateix certificat per el fill/a en comú amb la senyora Neus Arans Pérez, i vist que en l’annex 1 de fons 
social, en la part de requisits generals punt 2 diu literalment que, en el cas que hi hagi més d’un 
membre de la unitat familiar treballant al servei de la corporació, només un d’ells tindrà dret a l’ajut , 
per tant, no correspon el seu abonament. 

5. Vist l’informe de la secretària acctal núm. 457 de data 06 de novembre de 2017, que queda unit a 
l’expedient.

6. Vist l’informe de la Intervenció municipal núm. 1760 de data 07 de novembre de 2017,  que 
existeix consignació pressupostària  per atendre aquesta despesa.

Fonaments de dret

1. Annex Fons social que preveu el Pacte Socio-econòmic del personal funcionari i Conveni Col·lectiu 
pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012, actualment en 
vigor, on es determina les quanties, conceptes i condicions per poder ser beneficiari d’aquest fons.

2. Vista la legislació aplicable en matèria Tributària i de Seguritat Social.

3. Article 53.1 i) del Decret Legisltatiu 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. 
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4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en 
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Aprovar l'abonament dels imports corresponents al personal relacionat en el fet número ú de la 
part expositiva, mitjançant la seva aplicació en la nòmina del mes de NOVEMBRE de 2017, per 
complir els requisits establers pels Pactes Socio-econòmics pel personal funcionari i Conveni 
Col·lectiu pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012). 

2. Desestimar les instàncies presentades detallades en la part expositiva per no complir els requisits 
requerits. 

3. Donar compte d'aquest acord als departaments d'Intervenció, Tresoreria, a la junta de personal, al 
comitè d’empresa, a les seccions sindicals i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

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

Fets

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


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

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

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

7.Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la 
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.

8.Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat 
mensual.

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

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

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

12. Atès que l’empleada senyora Anna Torrents i l’empleat  José Antonio Solís Ayala compleixen 6 
mesos d’antiguitat a l’Ajuntament de Calafell amb efectes del 17 i 15 de maig respectivament, per 
tant, compleix el requisit perquè se li aboni l’import  corresponent  en concepte de productivitat 
mensual. 

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

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

TREBALLADOR PRODUCTIV

ABELLAN RODERO, MARIA DEL MAR 14,51

ADAN TORRES, PASCUAL 230,08

ADRIA LOREN, JAUME 104,31

ALAEZ CECILIA, JOAQUIN 276,87
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ALBACETE GASCON, ANTONI 277,99

ALCARAZ CORBELLA, IBAN 208,16

ALFEREZ SEGURA, JOSE 276,87

ALGAR MORALES, MIRIAM 45,11

ALMAGRO MORENO, BARBARA 208,16

ALMIRALL MARTIN, ARACELI 14,51

ALVAREZ PEREZ, ALEJANDRA 14,51

ALVAREZ MARTINEZ, CAROLINA 45,11

AMAYA MEJIAS, JUAN JOSE 230,08

AMOUR CORRAL, ALEJANDRO 230,08

ANDREU BUEREN, RAFAEL 208,16

ARANS PEREZ, MARIA NEUS 14,51

ARISPE CORNEJO, NANCY 5,44

AYATS ESCARRE, MIREIA 277,99

BADEL I DOMINGO, CARLOS 277,99

BADENAS RIERA, JORDI 230,08

BALLESTEROS LENDINEZ, CARLOS 230,08

BARRAGAN GARCIA, ISMAEL LUIS 230,08

BARRULL GOMA, LLUIS 819,43

BASSAS ROMERO, DIDAC 8,16

BATALLA LLEVADIES, JAUME 52,23

BAYONA CARRION, JORGE 8,16

BERNABEU AGUILAR, MONTSERRAT 128,71

BERTRAN ALBALADEJO, MONICA 276,87

BLANCH ARNAU, ANTONIO 8,16

BORRELL GARCIA, CRISTINA 14,51

BOO FERNANDEZ, NURIA 208,16

BRAVO MEDINA SANCHEZ AREVAL, M 14,51

BRETON MENA, KELLY K. 14,51

BRITO ARAUJO, ROSARIO 8,16

CABALLERO ALCOBENDAS, RAFAEL 8,16

CABRERA GOMEZ, FRANCISCO JAVIE 8,16

CACHINERO TAMAYO, JUAN LUIS 8,16

CAMELL RAFOLS, MONTSERRAT 14,51

CANYELLAS VIDAL, FRANCISCO JAV 507,04

CARMONA MORALES, EUGENIA 14,51

CARRASCO MUÑOZ, EVA MONICA 14,51

CARRERAS SIRVIENTE, FCESC. XAV 34,91

CASTILLO FERNANDEZ, ANTONIO 276,87

CERVANTES GOMEZ, PILAR 277,99
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CHUECO MARTIN, PEDRO 8,16

COBO OLIVE, JOSE MARIA 819,43

COLET GIBERT, ROSA Mº 45,11

COLET HIRALDO, JOAN 14,51

COLET HIRALDO, MARIA BEATRIZ 34,91

COLLADO PERIBAÑEZ, RAMON 8,16

CORDERO MARIN, MARCOS 230,08

CORRONS VIRGILI, ROSA M. 477,77

CORTES FALCO, SERGI 230,08

COS CHACON, JOSEP 230,08

CRESPÍN RUIZ, SANTIAGO 6,96

CRUZ TAMAYO, JUAN 205,77

DALMAU PEREZ, JULIA 208,16

DE ARRIBA BOTE, PAU 230,08

DE HERAS GALIANO, JAVIER 276,87

DE HERAS GALIANO, ROSA MARIA 45,11

DOMINGO FIGUERAS, DESIREE 45,11

DOMINGO FIGUERAS, OSCAR 8,16

DOMINGUEZ ORTIZ, DAMARIS 14,51

ESCOBAR NOGALES, JESUS 8,16

ESCODA CAÑA, M. DOLORES 208,16

ESCUDERO RUIZ, JOSE JAVIER 230,08

ESPAÑOL GUASCH, M. DOLORS 14,51

ESTEPA OCAÑA, FRANCISCO J. 230,08

FERNANDEZ AGUAYO, ISABEL 14,51

FERNANDEZ CUGAT, SONIA 14,51

FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO J. 8,16

FERNANDEZ VIÑA, IBAN 230,08

FERRE BUNDO, PERE 1.155,11

FERRUS FRANQUET, MONTSERRAT 14,51

FIGUERAS TETAS, ELIAS 104,31

FILTER BRICOLLE, JOSE 8,16

FLORES RAMOS, DANIEL 230,08

FORNAS ANDREU, OLGA 237,74

FORNER MESTRE, MAGDA 208,16

FUERTES MOLNER, EVA 332,77

GALAN HERNANDEZ, CRISTINA 340,38

GALAN HITA, DANIEL 819,42

GALINDO GARZA, CRISTINA 277,99

GALISTEO GONZALEZ, JAVIER 230,08
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GALLES  GARCIA, ANGEL 114,98

GARCIA BARRERA, ALBERTO 230,08

GARCIA ESCUDERO, SARAI 14,51

GARCIA ESPINOLA, CONSOLACION 8,16

GARCIA GARCIA, DAVID 230,08

GARCIA GARCIA, RAUL 276,87

GARCIA PEREZ, FCO. JAVIER 276,87

GARCÍA MAESTRE, JOAQUÍN 230,08

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE 230,08

GARCIA ZAPATA, VICENTE 230,08

GAVITO FORNAGUERA, MERITXELL 208,16

GAZQUEZ MARTINEZ, JOSE 208,16

GIBERT VIVES, JAIME 194,90

GIL VALENCIA, JORDI 819,43

GONZALEZ BARRANCO, ISABEL Mº 230,08

GONZÁLEZ GARCÍA, MONTSERRAT 4,35

GONZALEZ GELADO, FCO. JAVIER 8,16

GONZALEZ MATHEU, JOSEP M 503,92

GONZALEZ PEREZ, SERGIO 819,43

GONZALEZ SANTIAGO, JULIA 14,51

GUTIERREZ GARZON, TOMAS 277,99

HABAS DIAZ, EDUARD 102,01

HERNANDEZ HERNANDEZ, CONSUELO 14,51

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LORENA 45,11

HERRADA CORTES, ISABEL 14,51

HILL SERRANO, JORDI 8,16

HOLGADO POLO, ANGEL 276,87

HUERTAS RODRIGUEZ, JACINTO 276,87

HUGUE ROMEU, NÚRIA 14,51

IBAR FAÑANAS, RAQUEL 277,99

ILLESCAS GONZALEZ, MIGUEL 205,77

JANE REIXACH, ROSA M. 14,51

JIMENEZ GARCIA, JAVIER 230,08

JUAREZ GÓMEZ, SONIA 14,51

JUNCOSA FERRER, ANA MARIA 220,40

JUNCOSA ROMEU, MAGDALENA 827,55

JUNCOSA ROMEU, MARIA LOURDES 208,16

JUNCOSA ROMEU, ROSA ISABEL 208,16

LAFUENTE GARCIA, SILVIA C. 14,51

LENDINEZ GALLARDO, JUANA 8,16
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LEON MONDEJAR, ANTONIO 8,16

LIEBANA JIMENEZ, ROSA MARIA 34,91

LISON HERRERO, JOSE 8,16

LLAGOSTERA CASADO, AGUSTIN 8,16

LLAMAS IRUELA, MANUEL 8,16

LLORENS GUASCH, AGUSTI 237,03

LLORENS LATASA, MARTA 14,51

LONGO GONZALEZ, FRANCISCO 1.486,91

LOPEZ ARJONILLA, SEGUNDO 104,31

LOPEZ MARTIN, JOANA 94,62

LOPEZ VILÀ, JOAN 1.344,97

LORITE GARRIDO, DIEGO DAMIAN 154,99

LOZANO OLIVARES, DAVID 8,16

MAIQUEZ GOMEZ, CRISTINA 14,51

MANTERO GUTIERREZ, JOSE MANUEL 276,87

MAÑE MANSILLA, JORDI 8,16

MARCE GALOFRE, PAU 60,41

MARCET SANCHEZ, LUIS 8,16

MARIA DOMINGUEZ, ENRIQUE M. 819,42

MARIMON CANO, SERAFIN 8,16

MARIN MARTIN, FRANCISCO 8,16

MARTI NOLLA, RAUL 478,91

MARTIN GIMENEZ, CELIA 14,51

MARTIN GIMENEZ, JOSE JAVIER 230,08

MARTINEZ FAJARNES, NEUS 45,11

MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 25,92

MARTINEZ YAGO, ALICIA 134,38

MASIP GOMEZ, GORETTI 14,51

MASIP TORRES, LOURDES 208,16

MATEO CARRERAS, GEMMA 134,38

MENDEZ MORENO, CRISTINA 14,51

MENGUAL DEL VALLE, CARMEN 45,11

MINGUIJON MORE, SALVADOR 14,51

MIRACLE TORRES, MARIA TERESA 55,82

MIRO FIGAROLA, CRISTINA 230,08

MITJANS LLEVADIES, NURIA 3,05

MOLINA AVELLANEDA, MIGUEL 273,82

MOLINA CASADO, ANA 332,77

MONTANE ANTUNEZ, VANESSA 14,51

MONTES ROMERO, FRANCISCO 8,16
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MORAGREGA MICOLAU, ELISABET 8,16

MORILLO LOPEZ, VIRGINIA 277,99

MUÑOZ ESPINOLA, JUAN 8,16

MUÑOZ MARTINEZ, CAROLINA 154,99

MUÑOZ MORENO,  M. TERESA 14,51

NACHER GARCIA, SILVIA 45,11

NAVARRO MUÑOZ, MIRIAM 14,51

NICOLAU MARTINEZ, ANNA 45,11

NICOLAU MARTINEZ, MARTA 14,51

NISA NEVADO, SATURNINO 230,08

NOGALES QUINTANA, GREGORIO 230,08

NUÑEZ BUSTAMANTE, RICARDO 8,16

NUÑEZ CASTAÑO, FERNANDO 337,14

NÚÑEZ CASTAÑO, JOSÉ MANUEL 230,08

OJEDA VIVAS, JOAQUIN 230,08

OLIVA MERI, MONTSERRAT 230,08

OLIVÉ OSÉS, VANESSA 14,51

ORTEGA MARTIN, ABEL 230,08

ORTEGA PEINADO, AMADOR 163,22

ORTEGA PINTOR, JOSE MANUEL 230,08

ORTIZ GUIRAO, INMACULADA 208,16

OSORIO GOMEZ, ALICIA 14,51

OSORIO PATILLA, ISABEL 208,16

OSUNA BAENA, EMILIO 230,08

PADILLA ROMAN, ELENA 230,08

PALAU CATA, ROSER 208,16

PALAU JUNCOSA, MARIA CARMEN 55,31

PANEA ROMERO, FRANCISCO 8,16

PAPIOL GALLOFRE, ESTHER 14,51

PAPIOL SEVIL, M. ANGELES 14,51

PARDO AGUERA, JOSE M. 8,16

PARRA GOMEZ, JOSE LUIS 310,37

PASTOR PEREZ, NICOLAS 8,16

PEDRAJAS ARIÑO, JOSEFA 230,08

PEDRET LOPEZ, SILVIA 208,16

PEDROL GRAS, MONTSERRAT 14,51

PEREZ CUSIDO, JOSE MARIA 230,08

PEREZ DE ANDRES, JOSE ALEJANDR 230,08

PEREZ MARTINEZ, CHRISTINE 14,51

PEREZ MILLAN, REBECA 45,11
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PÉREZ MONTERO, JÈSSICA 230,08

PESCUEZO CANTISANO, DAMIAN 230,08

PLATA FERNANDEZ, DAVID 8,16

PONS CALERO, MARCELA 163,22

PONS PLA, RAMON 230,08

POU VALLES, JOSEP 289,99

PUJOL MONTANER, JUDITH 14,51

QUIÑONERO OLIVARES, JOSE LUIS 337,14

RAMON ALVAREZ, EMILIA 14,51

RAMON ALVAREZ, MARGARITA 14,51

RASCON LOPEZ, SERGIO 230,08

RAVENTOS FARRE, JUAN 8,16

REVERTE VERA, SILVIA 342,97

RICART CARBÓ, NURIA 14,51

RICART SANCHEZ, FRANCISCA 45,11

RION CASTELLS, JOSEFINA 332,77

RION COMPARAN, JOSEP 8,16

RIVERA ABENIA, CARLOS 8,16

ROBLES MOLINA, JOSE ANTONIO 276,87

ROBUSTILLO ASMARATS, ENCARNACI 14,51

ROCA PEREZ, DAVID 277,99

RODRIGUEZ CANO, JESUS 8,16

RODRIGUEZ CORTES, LUISA 208,16

RODRIGUEZ GARCIA, OSCAR 154,99

RODRÍGUEZ MARÍN, RAQUEL 45,11

RODRIGUEZ MARTINEZ, RUBEN 14,51

RODRIGUEZ SORIANO, ANTONIO 230,08

ROMAGUERA CAMPMANY, MIREIA 14,51

ROMAN GARCIA,  DANIEL 230,08

ROMERA CANTARERO, ALFREDO 8,16

ROMERA NICOLAS, MARTA 401,98

ROMERO BARRANCO, ANDRES 114,98

ROMERO CRISPIN, JORGE 8,16

ROMERO PASTOR, MANUEL 206,48

ROMEU MERCADER, DANAE 14,51

RONCERO CHINCOLLA, SEBASTIAN 8,16

ROVIROSA OLIA, M. ROSA 332,77

RUBIO SANCHEZ, CARLOS 230,08

RUIZ MESTRES, JEZABEL 176,32

SALAS GONZALEZ, MANUEL 230,08

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


SALOR ALVARADO, PEDRO 8,16

SALVADOR MUNS, MONICA 230,08

SANCHEZ CALDERON, GABRIEL 14,51

SANCHEZ CATALÀ, DANIEL 230,08

SANCHEZ ESPIN, FRANCISCO 208,16

SANCHEZ RONDAN, FCO JOSE 230,08

SANCHEZ TORRES, FRANCESCA 14,51

SANJUAN PEREZ , XAVIER 14,51

SARDA MONTOYA, MARIA JOSE 14,51

SASTRE PAPASEIT, JUDITH 208,16

SEGURA JIMENEZ, ADRIÀ 208,16

SENDRÓS VIÑAS, RICARD 208,16

SERRANO PASTOR, CRISTOBAL 8,16

SILLA CASCALES, SALVADOR 860,71

SOLE GARCES, JOSEP MARIA 104,31

SOLE MONTEJO, DAVID 208,16

SOLE OLIVE, MONTSERRAT 285,63

SOLE RAMON, ALEIX 208,16

SOLIS AYALA, JOSE ANTONIO 230,08

SOLIS ZAFRA, DANIEL 230,08

SUBIRANA ALVAREZ, AGUEDA 277,99

TAMAYO AGREDANO, MANUEL 114,98

TARGA FORT, ANGELS 14,51

TELLO MUDARRA, ANDREU 14,51

TERUEL SORLI, MARIA 14,51

TORRADO BONALS, LLUIS 757,83

TORRES ROBERT, M. LOURDES 73,31

TORRENTS ARBONÈS, ANNA 14,51

TRESCENTS, MAUD LUCILE 14,51

TROYA CHINCHILLA, ELENA P. 477,77

URPI FONTS, MONICA 14,51

VALVERDE VALVERDE, FRANCISCO 8,16

VARGAS VIVAS, ANTONIO 216,55

VAZQUEZ INVERNON, JOSE 230,08

VENDRELL CASTELLVI, MONTSERRAT 208,16

VERGE INGLES, MA. ASUNCION 544,74

VICARIA SANTIAGO, JUAN CARLOS 230,08

VILAMAJO TUTUSAUS, MARIA CARME 8,16

VILANOVA PEÑA, MARIA 134,38

VILELLA PONS, NURIA 230,08
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WILDBRET, MYRA 14,51

PALLARÈS CERVILLA, ALEXANDRE 1.010,00

TOTAL 48.825,94

15. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 468 , de data 13 de novembre de 2017, 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

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

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

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

4.Llei 3/2017, de3 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017

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

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

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

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

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

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

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

12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de productivitat.
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13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12). 

14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, 
publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37.

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

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

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

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

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

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

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

2. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la Intervenció 
Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal per al seu 
coneixement i efectes oportuns.
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2.4.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

Fets

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla 93 de Tarragona, amb  RGE 
núm.  13309 de data 25 d’abril de 2017, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de 
sou de la senyora Teresa Gonzalez Santiago, amb les següents dades:

Referència:  431721311660F   P4303700AD1
Data de diligència: 15.09.2017
Deute:  1.468,58€

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

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

4. Vist l’informe núm. 469 de data 13 de novembre  de 2017 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret

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

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

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

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

S’absenta la regidora senyora Maria Teresa Gonzalez per afers personals .

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 , acorda:
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1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili a 
la Rambla Nova, 93 de Tarragona, de data 15 de setembre  de 2017, en el que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou de la senyora Teresa Gonzalez Santiago per un import 
de1.468,58€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la 
propera nòmina.

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

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

2.4.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL, EN RÈGIM D’INTERINITAT, PER 
OCUPAR UN LLOC DE TREBALL D’OFICIAL PRIMERA, ADSCRIT A LA UNITAT DE BRIGADA DE VIA 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA   

 
Fets

1. El 16 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar acceptar la petició del treballador, 
senyor Lluís Marcet Sánchez, oficial 1a de la Brigada Municipal, depenent del Departament de Via 
Pública d’aquesta Corporació, d’accedir a la jubilació total ordinària, amb efectes del dia 26 de 
novembre de 2017, per tenir 65 anys i 5 mesos, cessant per tant la seva relació laboral amb aquest 
Ajuntament, amb la condició suspensiva de la resolució definitiva de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, com a òrgan competent d’aquesta aprovació i reconeixement de la pensió de 
jubilació.

2. El 20 d’octubre de 2017, el tècnic de Via Pública emet informe posant de manifest la situació en 
que es troba el departament per diferents absències laborals entre les que es troba la futura 
jubilació del Sr. Marcet, i sol·licita donar cobertura a aquesta necessitat a la major brevetat.

3. El 17 de maig de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases que havien de regir 
la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per a la contractació laboral per ocupar 
dos (2) llocs de treball d’oficial primera adscrits a la Unitat de Brigada de Via Pública, en règim 
d’interinitat, un (1) lloc de treball d’oficial primera rellevista, i la creació d’una borsa de treball; 
alhora que va aprovar la seva convocatòria.

4. El 20 de juny de 2016, una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan de selecció aixeca acta en la 
que fa proposta raonada de contractació, de conformitat amb la base catorzena de les bases, dels 
dos primers aspirants que havien superat el procés, per ocupar els docs llocs de treball vacants.

5. Atès que el tercer aspirant, senyor José Aguilar Aguilera, que reuneix les condicions exigides a la 
base segona de les específiques, accepta la proposta de contractació per cobrir en règim 
d’interinitat el lloc de treball que quedarà vacant el proper 27 de novembre de 2017, per jubilació 
del seu titular.
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6. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0441/2017/RH/CG, de data 31 
d’octubre de 2017, que queda unit a l’expedient.

7. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 1830_17 corresponent a la PD 2326, de data 10 
De novembre de 2017, confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dret

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

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

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el sentit 
que no regula un procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, 
havent de complir, en tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat, llevat en casos 
de màxima urgència.

4. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, i l’article 94. I concretament en el 
seu art. 20.1 que estableix que la contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb 
l'existència prèvia de places previstes en la relació de llocs, no requereix la inclusió en l'oferta 
pública d'ocupació, i per a la contractació de personal no permanent regiran les normes següents: 
-Consignació pressupostària suficient.
-Observança del que preceptua l'art. 19.2 d'aquest Reglament.

5. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors en referència al contracte d’interinitat.

6. Article 4 del Reial Decret  2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art.15 del Real 
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que fa al contracte d’interinitat. 

7. Article 13 del vigent conveni per al personal laboral al servei d’aquest Ajuntament pels anys 2010-
2012, serà sotmesa a un període de prova de dos mesos a comptar des del dia de vigència del 
contracte. Mentre estigui vigent aquest període, qualsevol de les parts podrà donar per rescindida 
la relació sense haver de lliurar cap tipus d’avís previ no motivació, i únicament s’exigirà una 
notificació fefaent d’aquesta voluntat de donar per acabat el contracte.

8. Article 18.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2017.

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

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

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


11. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i article 21.1.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.

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.

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. Declarar l’excepcionalitat d’aquesta contractació d’un oficial primera, per considerar que hi ha una 
necessitat urgent i inajornable, pel a bon servei i funcionament del Departament de Via Pública 
d’aquesta Corporació, ja que afecta directament als diferents serveis que es presta al conjunt de la 
població.

2. Contractar laboralment al senyor José Aguilar Aguilera, en règim d’interinitat, com a oficial 
primera, amb dependència de la Unitat de Brigada de Via Pública del Departament de Via Pública, 
amb data d’efectes del dia 27 de novembre de 2017 i fins a la cobertura de plaça de forma 
reglamentària. 

3. Fixar un període de prova de 2 mesos.

4. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents al lloc de treball d’oficial primera, amb 
assimilació al grup C2 de titulació, complement de destí 14, i complement específic de 6.360,48 € 
bruts anuals, per a l’any 2017.

5. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments de Via Pública, de 
Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i informar al Comitè d’empresa, a les 
seccions sindicals i a la gestoria que porta els assumptes de personal pel seu coneixement i als 
efectes escaients.

2.4.8. PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS, D’UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA, COM AGENT DE 
LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL   

Fets

1. El 28 de novembre de 2016, la Junta de govern Local, va acordar adscriure temporalment, en 
comissió de serveis, al senyor Abel Ortega Martín, agent de la Policia Local de l’Ajuntament de La 
Llagosta, com a agent de la Policia Local de Calafell, Escala Administració Especial, Sotsescala 
Serveis Especials, Classe: Policia Local, Grup de titulació C2, complement de destí 16, per un 
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període d’un any prorrogable de forma expressa fins un màxim de dos anys, amb efectes del dia 1 
de desembre de 2016.

2. El 19 de setembre de 2017, el senyor Abel Ortega Martín presenta instància al registre general 
d’entrada amb el núm. 31510, sol·licitant l’ampliació de la comissió de serveis per un any més, és 
a dir, fins el 30 de novembre de 2018.

3. El 3 de novembre 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 no existeix cap 
inconvenient per poder donar tràmit a la pròrroga de la comissió de serveis i, per tant, proposa 
que aquesta es pugui ampliar fins a un màxim de dos anys.

4. El 10 de novembre de 2017, té entrada Decret de l’Alcaldia de la l’Ajuntament de La Llagosta 
núm. 2017/0611 de data 31 d’octubre de 2017 (RGE núm. 37450), pel qual es resol denegar al Sr. 
Abel Ortega Martin, l’adscripció provisional, en règim de comissió de Serveis, sol·licitada per 
l’Ajuntament de Calafell, per falta de personal a la plantilla de la policia local; i reincorporar al Sr. 
Abel Ortega Martín al seu lloc de Treball d’agent de policia local de la plantilla de la policia local de 
la seva Corporació, el proper dia 1 de desembre de 2017.

5. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans núm. 0470/2016/RH/CG, de 14 de novembre 
de 2017, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

3. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de 
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els 
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre d'altres, i que afegeix 
un nou paràgraf a l'article 189 del Decret 214/1990). 

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

7. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i article 21.1.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.
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8. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en 
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Donar-se per assabentat del Decret de l’Alcaldia de la l’Ajuntament de La Llagosta núm. 
2017/0611 de data 31 d’octubre de 2017 (RGE núm. 37450), de denegació de l’adscripció 
provisional, en règim de comissió de serveis, del Sr. Abel Ortega Martín com agent de la policia 
local de l’Ajuntament de Calafell, per falta de personal a la plantilla de la policia local; resolent la 
seva reincorporar al lloc de treball d’agent de policia local de la plantilla de la policia local de la 
Corporació, el proper dia 1 de desembre de 2017.

2. Donar per finalitzada la comissió de serveis del Sr. Abel Ortega Martín com agent de la policia local 
a l’Ajuntament de Calafell, amb efectes del dia 30 de novembre de 2017.

3. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Ajuntament de La Llagosta, i donar compte a 
l’Inspector en Cap de la  Policia Local, i als departaments de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i 
Protecció Civil, de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, així com a la gestoria 
que porta els assumptes de personal, i informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals,  pel 
seu coneixement i als efectes escaients.

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

Fets

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla 93 de Tarragona, amb  RGE 
núm.  27895 de data 17 d’agost  de 2017, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de 
sou del senyor Damián Pescuezo Cantisano, amb les següents dades:

Referència:  431721310746J P4303700AD1
Data de diligència: 11.08.2017
Deute:  1.570,07€

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència 
Tributària Model 008 que s'adjunten en el present acord.
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3. Vist que l'esmentat escrit indica que l’ ingrés s'efectuarà a Tresoreria Pública mitjançant Banc, 
Caixa d'Estalvis i Cooperatives de crèdit, tot i que no es tingui compte oberta, amb els documents 
que s’adjunten i es trameten al Departament de Tresoreria d'aquest Ajuntament. 

4. Vist que actualment se li està practicant la retenció d'un altre embargament corresponent al 
procediment amb número 749/2014 , ordenat pel Jutjat Primera Instància 6 de El Vendrell.

5. Vist l’informe núm. 475 de data 15 de novembre  de 2017 emès per la directora de Recursos 
Humans, , que queda unit a l’expedient. 
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Fonaments de dret

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

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

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

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

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

1. Quedar-ne assabentats de l’escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili a la Rambla Nova, 
93 de Tarragona, de data 11 d’agost de 2017, en el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció 
de sou del senyor Damián Pescuezo Cantisano per un import de 1.570,07€, tot exposant que es 
procedirà, sens perjudici d’una ordre en contrari, a aquest embargament una vegada finalitzat  l’ 
embargament pendent anterior. 

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

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

2.4.10. PROPOSTA SOBRE LA DENEGACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS, 
PEL TERMINI DE DOS ANYS, D’UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ.
   

Fets

1. El 24 d’octubre de 2017, (RGE número 35541) l’Ajuntament de Mataró presenta escrit a la nostra 
Corporació mencionant que té una plaça vacant d’agent de la Policia Local i sol·licita l’adscripció 
temporal en comissió de serveis, pel termini de dos anys, del senyor Antonio Figueroa Gil, a 
comptar des de l’1/11/2017 fins al 31/10/2019, com a agent de carrera de la Policia local de 
Calafell. 
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2. El 3 de novembre de 2017,  el sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, emet 
informe manifestant que ateses les necessitats de la plantilla orgànica d’aquesta policia i realitzat 
l’estudi de la petició de la comissió de serveis, no es pot donar tràmit a la sol·licitud presentada per 
part de l’Ajuntament de Mataró, per manca d’efectius en la plantilla de la policia local de Calafell.

3. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0477/2017/RH/CG, de data 15 de 
novembre de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

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

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

3. Art. 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14 de 
juny, pel qual s’adeqüen i es regulen els procediments reglamentaris que afecten les matèries de 
règim local, entre d'altres, i que afegeix un nou paràgraf a l'article 189 del Decret 214/1990). 

4. Concretament l’art. 186, diu que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents: 
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les 
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament. 

5. L’art. 187, regula que, els funcionaris en comissió de serveis percebran la totalitat de les seves 
retribucions amb càrrec als crèdits inclosos en els programes en què figuren dotats els llocs de 
treball que realment exerceixin. 

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

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

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

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

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

11. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.
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12. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la 
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.

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

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

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

1. Denegar la sol·licitud d’adscripció del senyor Antonio Figueroa Gil, agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Calafell, amb caràcter de comissió de serveis a l’Ajuntament de Mataró.

2. Notificar aquest acord a la part interessada i a l’Ajuntament de Mataró, així com informar als 
departaments de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans.

2.4.11. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ SOBRE LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL   

Fets

1. El 5 de juny de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que 
havien de regir la selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Calafell, en règim d’interinitat.

1. El 10 de novembre de 2017, l’òrgan de selecció va aixecar acta amb la puntuació final obtinguda 
per les persones aspirants en el concurs-oposició, proposant la borsa de treball amb les persones 
aspirants ordenades per la qualificació obtinguda de major a menor, i que es va publicar en el 
tauler d’edictes i pàgina web municipal.

2. Atès que, d’acord amb la base novena de les reguladores del procediment, totes les persones 
aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa de treball per ordre de 
puntuació, per possibles cobertures que es puguin necessitar.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0476/2017/RH/CG, de data 15 de 
novembre de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret 

1. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.
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3. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

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

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

6. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals .

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

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

9. Article 19.Dos de la Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.

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

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

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

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. Constituir la formació de la borsa de treball d’agents de la policia local de l’Ajuntament de 
Calafell, que tot seguit es relaciona, i que estarà formada per totes les persones aspirants que han 
superat el procés selectiu, i que es regirà pel que disposa en les bases reguladores del procés 
selectiu:

Núm. 
Ordre

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 3 xifres 
DNI

Puntuació 
Final

1 23108 319S 29,500

2 24130 637W 28,550

3 24562 363Z 26,863
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4 22763 396A 26,563

5 25327 809L 25,450

6 24621 376N 24,950

7 23396 796T 24,313

8 24691 545P 23,863

9 24706 078A 23,788

10 24767 678C 23,688

11 24927 081G 23,513

12 24950 463Z 22,825

13 24851 634X 22,338

14 24743 159A 21,625

15 23740 637Y 21,625

16 24750 649P 21,488

17 24373 906L 20,388

Aquesta borsa de treball restarà oberta fins a la constitució d’una nova borsa de treball. 

2. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Recursos Humans i a la Junta de 
Personal d’aquest Ajuntament.

2.4.12. PROPOSTA D’ACORD DE CESSAMENT D’UNA FUNCIONÀRIA INTERINA NOMENADA PER 
SUBSTITUIR LA BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADSCRITA AL 
DEPARTAMENT D’URBANISME I OBRES   

Fets

1. El 27 de setembre de 2017, per Decret de l’Alcaldia núm. 3927, es va resoldre nomenar a la 
senyora Queralt Gonzalez Ventura de la borsa de treball d’auxiliars administratius, com a 
funcionària interina, dins de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de 
titulació, per substituir la baixa per incapacitat temporal de l’empleada Alicia Osorio Gómez, com a 
auxiliar administrativa, adscrita al Departament de Via Pública, amb complement de destí 13  i 
complement específic de 6.278,25 € bruts anuals per a l’any 2017, amb efectes del dia 2 
d’octubre i fins a la reincorporació de la seva ocupant.

2. El 2 de novembre de 2017 es va rebre per mail comunicat de reconeixement de prestació 
d’incapacitat permanent de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Expedient núm. 2017-
0509118-77, informant que s’havia reconegut una incapacitat permanent en el grau d’absoluta, 
amb efectes econòmics del dia 11 d’agost de 2017, a la senyora Alícia Osorio Gómez.

3. Atès que aquest reconeixement posa fi a la incapacitat temporal que va donar lloc al nomenament 
de la senyora Queralt González Ventura, i que per tant correspon el seu cessament .
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4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0473/2017/RH/CG, de 15 de novembre de 
2017, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. Articles 10.1.b) i 55 a 58.

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

3. Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals. Articles 94 a 98 i 118.

4. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública. Articles 
124 i 125. 

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

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

7. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i article 21.1.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.

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

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

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

1. Cessar a la senyora Queralt Gonzalez Ventura, funcionària interina, com a auxiliar administrativa 
dins del Departament de Via Pública, per finiment del motiu que va donar lloc al seu nomenament  
atesa la declaració d’incapacitat permanent de la titular, amb efectes del dia 20 de novembre de 
2017.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de via Pública, de 
Recursos Humans i a la Intervenció i Tresoreria municipals, i a la gestoria que porta els 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.
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2.4.13. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT PER OCUPAR UNA PLAÇA VACANT D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA, EN RÈGIM D’INTERINITAT, AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA   

Fets

1. El 13 de novembre de 2017, el tècnic de Via Pública d’aquesta Corporació, va emetre informe en 
el que manifesta la necessitat de cobrir la vacant d’auxiliar administratiu, atès que a la seva 
ocupant, la treballadora Alícia Osorio Gómez, li ha estat reconeguda una incapacitat permanent i 
ha cessat com a treballadora de la Corporació. L’informe queda unit a l’expedient.

2. Atès que en la plantilla i relació de llocs de treball actuals hi consta vacant la plaça d’auxiliar 
administratiu dins de l’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, amb 
complement de destí 13 i complement específic anual de 6.278,25 € bruts anuals, per a l’any 
2017, amb dependència orgànica al Departament de Via Pública.

3. El 15 de maig de 2017, la Junta de Govern Local, va aprovar les bases per a la constitució d’una 
borsa de treball d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en 
diferents departaments de la Corporació.

4. Per acord de la Junta de Govern local de 21 d’agost de 2017, modificat per acord de 15 de 
setembre de 2017, es va aprovar la constitució d’aquesta borsa de treball d’auxiliars 
administratius, d’acord amb les actes aixecades per l’òrgan qualificador que va dur a terme el 
procés selectiu. 

5. Vist l’informe de la Intervenció Municipal número 1428_17 corresponent a la PD 1877, de data 27 
de setembre de 2017, confirmant l’existència de crèdit necessari per fer front a aquesta despesa.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0474/2017/RH/CG, de 15 de novembre de 
2017, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. Articles 10.1.a) i 55 a 58.

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

3. Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals. Articles 94 a 98 i 118.

4. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública. Articles 
124 i 125. 

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

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.
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7. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.

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 21.1.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:

1. Declarar l’excepcionalitat en el nomenament interí per ocupar un lloc de treball com a auxiliar 
administratiu al Departament de Via Pública, donat que es manté el nombre de personal en 
plantilla, i el seu nomenament respon a la cobertura d’un cessament per incapacitat permanent, i 
ser considerada una necessitat urgent i inajornable, al tractar-se d’un servei prioritari que dóna 
assistència directa als usuaris dels serveis d’informació i recursos públics, i que no pot ser distribuït 
per la resta de treballadors per estar ajustat el quadrant al número actual de persones.

2. Nomenar a la senyora Queralt Gonzalez Ventura com a funcionària interina, dins de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, per ocupar un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu vacant adscrit al Departament de Via Pública, amb complement de destí 13  
i complement específic de 6.278,25 € bruts anuals per a l’any 2017, amb efectes del dia 21 de 
novembre de 2017 i fins a la seva cobertura de forma reglamentària.

3. Establir un període de prova de dos mesos, d’acord amb la base catorzena de les bases reguladores 
de la borsa d’auxiliars administratius, que serà superat de forma automàtica si no existeix informe 
desfavorable.

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

2.4.14. PROPOSTA D’ACORD SOBRE ELS EFECTES PER DECLARACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT 
TOTAL D’UNA EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL   

Fets

1. El 26 d’octubre de 2017 es va rebre per mail comunicat de reconeixement de prestació 
d’incapacitat permanent de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Expedient núm. 2017-
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510605-12, informant que s’havia reconegut una incapacitat permanent en el grau de total, amb 
efectes del dia 26 d’octubre de 2017, a la senyora Teresa Miracle Torres.

 
2. Atès que a l’esmentada treballadora se li ha abonat el complement d’incapacitat temporal per tal 

de complementar la prestació d’IT fins arribar al 100% de les seves retribucions per part d’aquesta 
Corporació, tot i que la prestació estava en mode de pagament directe per part de la Mútua, fins 
el 31 d’octubre de 2017.

3. La senyora Teresa Miracle Torres és personal laboral d’aquesta Corporació, ocupant un lloc de 
treball de coordinador monitor menjadors adscrit a la Unitat d’Ensenyament. 

4. Atès que les vacances corresponents als anys 2016 i 2017 no han pogut ser gaudides per la seva 
situació de baixa per incapacitat temporal.

5. Atès 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.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0472/2017/RH/CG, de 16 de novembre de 
2017, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Articles 174, 193 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

2. Acord de Ple de 7 de març de 2016 pel qual s’aprova els supòsits de complementació de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal.

3. Article 49.1.e)  del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (TRET), on estableix que la declaració d’incapacitat 
permanent total o absoluta és causa d’extinció del contracte de treball, sens perjudici del que 
disposa l’article 48.2.

4. Article 38.3 de l’esmentat TRET pel que fa al gaudiment de les vacances en casos d’incapacitat 
temporal.

5. 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.

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

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

8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan 
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria 
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
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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. Extingir el contracte laboral de la senyora Teresa Miracle Torres amb l’Ajuntament de Calafell, per 
passi a la situació de pensionista per incapacitat permanent en grau de total, amb data d’efectes 
retroactius del dia 25 d’octubre de 2017.

2. Abonar el període de vacances no gaudit per la seva situació d’incapacitat temporal i que 
ascendeix a un total de 44 dies hàbils.

3. Procedir a la liquidació corresponent, regularitzant el reintegrament del complement d’incapacitat 
temporal abonat indegudament des del 26 i fins el 31 d’octubre de 2017 per la seva situació de 
pensionista.

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

2.4.15. PROPOSTA D’ACORD SOBRE ELS EFECTES PER DECLARACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT 
ABSOLUTA D’UNA FUNCIONÀRIA DE L’AJUNTAMNET DE CALAFELL   

Fets

1. El 2 de novembre de 2017 es va rebre per mail comunicat de reconeixement de prestació 
d’incapacitat permanent de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Expedient núm. 2017-
0509118-77, informant que s’havia reconegut una incapacitat permanent en el grau d’absoluta, 
amb efectes del dia 11 d’agost de 2017, a la senyora Alícia Osorio Gómez. Tanmateix, assenyala el 
mateix correu que s’han efectuat retencions d’IT fins el 30 de setembre de 2017, havent d’abonar 
la prestació fins aquesta data.

2. Atès que a l’esmentada empleada se li ha abonat el complement d’incapacitat temporal per tal de 
complementar la prestació d’IT fins arribar al 100% de les seves retribucions per part d’aquesta 
Corporació, tot i que la prestació estava en mode de pagament directe per part de la Mútua, fins 
el 31 d’octubre de 2017.

3. La senyora Alícia Osorio Gómez és personal funcionari interí d’aquesta Corporació, adscrita a una 
plaça de  l’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, i ocupant un lloc de 
treball d’auxiliar administratiu adscrit al Departament de Via Pública.

4. Atès que les vacances corresponents als anys 2016 i 2017 no han pogut ser gaudides per la seva 
situació de baixa per incapacitat temporal.

5. Atès 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.
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6. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0471/2017/RH/CG, de 16 de 
novembre de 2017, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Articles 174, 193 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

2. Acord de Ple de 7 de març de 2016 pel qual s’aprova els supòsits de complementació de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal.

3. Article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), sobre les causes de cessament dels funcionaris interins.

4. Articles 63 i 67.1.c) de l’esmentat TREBEP el qual disposa que la jubilació dels funcionaris podrà 
ser, entre altres motius, per la declaració d'incapacitat permanent per a l'exercici de les funcions 
pròpies del seu cos o escala, o pel reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta 
o, incapacitat permanent total en relació amb l'exercici de les funcions del seu cos o escala. 

5. Article 50 de l’esmentat TREBEP pel que fa al gaudiment de les vacances en casos d’incapacitat 
temporal.

6. 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.

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

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

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

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

1. Cessar el nomenament com a funcionària interina de la senyora Alícia Osorio Gómez, amb efectes 
retroactius del 10 d’agost de 2017, per la declaració d’incapacitat permanent, i el passi a la 
situació de pensionista per incapacitat permanent en grau d’absoluta, per part de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social en data 11 d’agost de 2017.

2. Abonar el període de vacances no gaudit per la seva situació d’incapacitat temporal i que 
ascendeix a un total de 33 dies hàbils.
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3. Procedir a la liquidació corresponent, regularitzant el reintegrament del complement d’incapacitat 
temporal abonat indegudament des de l’11 d’agost i fins el 31 d’octubre de 2017 per la seva 
situació de pensionista.

4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, informar als departaments de Via Pública, de 
Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i a la gestoria que porta els assumptes de 
personal d’aquest Ajuntament, a la Junta de Personal i a les seccions sindicals, per al seu 
coneixement i als efectes escaients.

2.4.16. PROPOSTA SOBRE LES CONVOCATÒRIES DE VAGA GENERAL EFECTUADES EL 3 D’OCTUBRE I 
8 DE NOVEMBRE DE 2017.   

Fets

1. Atès que el passat 3 d’octubre de 2017 es va formular convocatòria de vaga per part de la 
Confederació General de Treball de Catalunya (CGT), Coordinadora Obrera Sindical (COS), per la 
Intersindical-CSC, i per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

2. Atès que el dret de vaga per aquest dia va ser seguit pel personal empleat d’aquesta Corporació 
que tot seguit es relaciona:

Empleat
ALBACETE GASCON, ANTONI
BRETON MENA, KELLY K.
GARCIA ESCUDERO, SARAI
MARTI NOLLA, RAUL
MARTINEZ YAGO, ALICIA
MINGUIJON MORE, SALVADOR
POU VALLES, JOSEP
PUJOL MONTANER, JUDITH
RUIZ MESTRES, JEZABEL
ILLESCAS VIZCAINO, ARANZAZU
SANJUAN PEREZ, XAVIER
SAURA OLIVELLA, MARINA

3. Atès que el passat 8 de novembre de 2017 es va formular convocatòria de vaga per part de la 
Intersindical-CSC. 

4. Atès que el dret de vaga per aquest dia va ser seguit pel personal empleat d’aquesta Corporació 
que tot seguit es relaciona:

Empleat
ALBACETE GASCON, ANTONI
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FERNANDEZ CUGAT, SONIA
FERRUS FRANQUET, MONTSERRAT
GIBERT VIVES, JAIME
GONZALEZ MATHEU, JOSEP MARIA
HERRADA CORTES, ISABEL
JUNCOSA ROMEU, MARIA LOURDES
LLORENS GUASCH, AGUSTI
MARTI NOLLA, RAUL
MARTINEZ YAGO, ALICIA
MINGUIJON MORE, SALVADOR
OSORIO PATILLA, ISABEL
PALAU CATA, ROSER
PAPIOL GALLOFRE, ESTHER
PASTOR PEREZ, NICOLAS
POU VALLES, JOSEP
PUJOL MONTANER, JUDITH
TARGA FORT, ANGELS
TORRADO BONALS, LLUIS
VENDRELL CASTELLVI, MONTSERRAT
VERGE INGLES, MARIA ASUNCION
MORILLO LOPEZ, VIRGINIA
DALMAU PEREZ, JULIA
GONZALEZ VENTURA, QUERALT
SAURA OLIVELLA, MARINA

Fonaments de dret 

1. Article 15 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de 
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, sobre el dret individual exercit col·lectivament de vaga.

2. Article 30 de l’esmentat TREBEP sobre la deducció de les retribucions a les persones que exercitin el 
dret de vaga.

3. Article 4 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de l’Estatut 
dels Treballadors, sobre el el dret individual exercit col·lectivament de vaga.

4. Article 45 de l’esmentat TRET de suspensió del contracte en cas d’exercir el dret de vaga i 
l’exoneració de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball. 

5. Article 166 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a la suspensió de l’obligació de cotitzar durant la 
situació de vaga i al dret de romandre en situació assimilada a l’alta.

6. 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.
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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.

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

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

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

1. Deduir al personal que tot seguit es relaciona les retribucions corresponents al temps en què hagin 
exercit el dret de vaga, sense que aquest deducció d'havers tingui caràcter de sanció, ni afecti el 
règim respectiu de les seves prestacions socials.

Empleat Concepte Data 
ALBACETE GASCON, ANTONI Vaga 03/10/2017  00:00 
ALBACETE GASCON, ANTONI Vaga 08/11/2017  00:00 
BRETON MENA, KELLY K. Vaga 03/10/2017  00:00 
DALMAU PEREZ, JULIA Vaga 08/11/2017  00:00 
FERNANDEZ CUGAT, SONIA Vaga 08/11/2017  00:00 
FERRUS FRANQUET, 
MONTSERRAT

Vaga 08/11/2017  00:00 

GARCIA ESCUDERO, SARAI Vaga 03/10/2017  00:00 
GIBERT VIVES, JAIME Vaga 08/11/2017  00:00 
GONZALEZ MATHEU, JOSEP 
MARIA

Vaga 08/11/2017  00:00 

GONZALEZ VENTURA, 
QUERALT

Vaga 08/11/2017  00:00 

HERRADA CORTES, ISABEL Vaga 08/11/2017  00:00 
ILLESCAS VIZCAINO, 
ARANZAZU

Vaga 03/10/2017  00:00 

JUNCOSA ROMEU, MARIA 
LOURDES

Vaga 08/11/2017  00:00 

LLORENS GUASCH, AGUSTI Vaga 08/11/2017  00:00 
MARTI NOLLA, RAUL Vaga 03/10/2017  00:00 
MARTI NOLLA, RAUL Vaga 08/11/2017  00:00 
MARTINEZ YAGO, ALICIA Vaga 03/10/2017  00:00 
MARTINEZ YAGO, ALICIA Vaga 08/11/2017  00:00 
MINGUIJON MORE, 
SALVADOR

Vaga 03/10/2017  00:00 

MINGUIJON MORE, Vaga 08/11/2017  00:00 
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SALVADOR
MORILLO LOPEZ, VIRGINIA Vaga 08/11/2017  00:00 
OSORIO PATILLA, ISABEL Vaga 08/11/2017  00:00 
PALAU CATA, ROSER Vaga 08/11/2017  00:00 
PAPIOL GALLOFRE, ESTHER Vaga 08/11/2017  00:00 
PASTOR PEREZ, NICOLAS Vaga 08/11/2017  00:00 
POU VALLES, JOSEP Vaga 03/10/2017  00:00 
POU VALLES, JOSEP Vaga 08/11/2017  00:00 
PUJOL MONTANER, JUDITH Vaga 03/10/2017  00:00 
PUJOL MONTANER, JUDITH Vaga 08/11/2017  00:00 
RUIZ MESTRES, JEZABEL Vaga 03/10/2017  00:00 
SANJUAN PEREZ, XAVIER Vaga 03/10/2017  00:00 
SAURA OLIVELLA, MARINA Vaga 03/10/2017  00:00 
SAURA OLIVELLA, MARINA Vaga 08/11/2017  00:00 
TARGA FORT, ANGELS Vaga 08/11/2017  00:00 
TORRADO BONALS, LLUIS Vaga 08/11/2017  00:00 
VENDRELL CASTELLVI, 
MONTSERRAT

Vaga 08/11/2017  00:00 

VERGE INGLES, MARIA 
ASUNCION

Vaga 08/11/2017  00:00 

2. Donar trasllat als departaments de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i a la 
gestoria que porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als 
efectes escaients.

2.4.17. PROPOSTA SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 D’OCTUBRE DE 2017, REFERENT A L’APROVACIÓ DE 
L’ABONAMENT DE LES VARIABLES DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL, EN LA 
NÒMINA DEL MES D’OCTUBRE DE 2017.    

Fets

1. El 23 d’octubre de 2017, es va acordar a la Junta de Govern Local,  aprovar les variables del 
personal del Cos de la Policia Local de Calafell en la nòmina d’octubre de 2017, segons relació 
emesa pel Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell. 
 

2. Atès que s’ha detectat un error en l’abonament de les hores extraordinàries del senyor José 
Antonio Solís Ayala i el senyor Daniel Solís Zafra, ja que on diu : “

TREBALLADOR
TOTAL  
HORES  
EXTR.

TOTAL 
NOCTURNITATS

ASSIST KM DIETES
COMPLEMENT 

COM A 
CAPORAL

TOTAL 
CAP DE 

SETMANA
SOLIS AYALA JOSE 
ANTONIO

            
383,84 € 

                     
110,16 €     

            
30,60 € 
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SOLIS ZAFRA 
DANIEL

                    
-   € 

                            
-   €     

            
71,40 € 

“

Ha de dir :

TREBALLADOR
TOTAL  
HORES  
EXTR.

TOTAL 
NOCTURNITATS

ASSIST KM DIETES
COMPLEMENT 

COM A 
CAPORAL

TOTAL 
CAP DE 

SETMANA
SOLIS AYALA JOSE 
ANTONIO

                     
110,16 €     

            
30,60 € 

SOLIS ZAFRA 
DANIEL

            
383,84 €   

                            
-   €     

            
71,40 € 

3. Vist l’informe núm 478/17 de la directora de Recursos Humans de data 15 de novembre de 2017, 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

1. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2017 referent a 
l’abonament de les variables de la Policia Local del mes d’octubre, en el sentit que ,  on diu “ 

TREBALLADOR
TOTAL  
HORES  
EXTR.

TOTAL 
NOCTURNITATS

ASSIST KM DIETES
COMPLEMENT 

COM A 
CAPORAL

TOTAL 
CAP DE 

SETMANA
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SOLIS AYALA JOSE 
ANTONIO

            
383,84 € 

                     
110,16 €     

            
30,60 € 

SOLIS ZAFRA 
DANIEL

                    
-   € 

                            
-   €     

            
71,40 € 

“

Ha de dir :

TREBALLADOR
TOTAL  
HORES  
EXTR.

TOTAL 
NOCTURNITATS

ASSIST KM DIETES
COMPLEMENT 

COM A 
CAPORAL

TOTAL 
CAP DE 

SETMANA
SOLIS AYALA JOSE 
ANTONIO

                     
110,16 €     

            
30,60 € 

SOLIS ZAFRA 
DANIEL

            
383,84 €   

                            
-   €     

            
71,40 € 

2. Regularitzar la nòmina del mes d’octubre del senyor José Antonio Solís Ayala i procedir al 
descompte de l’import 383,84€ en concepte de hores extraordinàries, per ser abonades 
incorrectament , així com procedir a l’abonament de l’import de 383,84€ en concepte d’hores 
extraordinàries , al senyor Daniel Solis Zafra que per error no es van abonar el mes d’octubre, i el 
seu abonament en la nòmina del mes de novembre. 

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

2.5.MEDI AMBIENT I SEGURETAT - MEDI AMBIENT

2.5.1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FACTURACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE LES  
FACTURES 14, 15 i 16  CORRESPONENTS A SANEJAMENT.  AF17000048.   

Fets

1. El 31 de gener de 2017. L’ACA aprova l’atorgament de fons per despeses directes a l’Ajuntament 
de Calafell, per import de 663.358,89 euros (més IVA). La resolució d’atribució estableix en les 
condicions que els ens gestors han de justificar les despeses mitjançant certificacions. 

2. El 7 de novembre de 2017, l’ACA notifica al Departament de Medi Ambient els codis d’autorització 
per poder facturar els següents conceptes:
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NÚ
M
FRA

DESCRIPCIÓ
CODI 

AUTORITZACI
Ó

EXPEDIENT
IMPORT €
 (IVA 
EXCLÒS)

IMPORT €  
IVA

IMPORT €
(IVA 
INCLÒS)

14
Prestació servei de sanejament 
juny 2017

5000013561
AF1700004
8

      
59.170,33   

      
5.917,03   

      
65.087,3
6   

15
Prestació servei de sanejament 
juliol 2017

5000013562

AF1700004
8

      
68.237,24   

      
6.823,72   

      
75.060,9
6   

16
Prestació servei de  sanejament 
agost 2017

5000013563

AF1700004
8

      
79.355,67   

      
7.935,57   

      
87.291,2
4   

TOTALS:
    
206.763,2
4   

    
20.676,3
2   

    
227.439,
56   

Fonaments de dret

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del DL 3/2003 , la 
regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions locals 
per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

2. D’acord amb les condicions de l’atorgament de fons, cada factura/certificació que emeti 
l’Ajuntament de Calafell ha de disposar del codi individual d’autorització. 

3. Atribucions conferides per decret  2669/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en els 
tinents d’alcalde.

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

Proposta de resolució

1. Aprovar la facturació a l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el següent detall:

NÚ
M
FRA

DESCRIPCIÓ
CODI 

AUTORITZACI
Ó

EXPEDIENT
IMPORT €
 (IVA 
EXCLÒS)

IMPORT €  
IVA

IMPORT €
(IVA 
INCLÒS)

14
Prestació servei de sanejament 
juny 2017

5000013561
AF1700004
8

      
59.170,33   

      
5.917,03   

      
65.087,3
6   

15
Prestació servei de sanejament 
juliol 2017

5000013562

AF1700004
8

      
68.237,24   

      
6.823,72   

      
75.060,9
6   

16
Prestació servei de  sanejament 
agost 2017 5000013563

AF1700004
8

      
79.355,67   

      
7.935,57   

      
87.291,2
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4   

TOTALS:
    
206.763,2
4   

    
20.676,3
2   

    
227.439,
56   

2. Notificar als departaments d’intervenció i tresoreria.

2.6.TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA

2.6.1. ALTA GUAL PERMANENT CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL AL CARRER PRIORAT S/N   

Fets

1. El 07  de novembre de 2017, per petició del departament d’Esports d’aquest Ajuntament, es 
sol·licita gual permanent davant la porta d’entrada al camp de futbol de Calafel, al Carrer Priorat, 
s/n, referencia cadastral de la finca núm. 9913102CF7691S0001EJ.

2. Vistos el informe de l’inspector de via pública sobre característiques de la via, de la ubicació i 
dimensions.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/15 de 01 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

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

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

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

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

1.-Concedir la llicència municipal d'accés permanent a través de la vorera al local destinat a 
garatge/aparcament, sol·licitada pel departament d’esports d’aquest Ajuntament pel Camp de futbol 
de Calafell,  al carrer Priorat, s/n, referencia cadastral de la finca núm. 9913102CF7691S0001EJ, 
mitjançant la placa de GUAL 4506  d’acord amb les condicions següents: 

A.- La longitud autoritzada és de 6  metres d'acord amb l'ordenança fiscal vigent per al pas del 
vehicle, senyalitzat amb la línia discontínua de color groga front a la porta d’accés al garatge, a una 
distància de 20 cm. de la vorera i paral·lelament a aquesta, de 10 cm. d'amplada tot segons la norma 
UNE 48103 referència B 502, a trams iguals d’entre 0,5 a 1 m de llargada i amb la longitud concedida 
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a l'autorització més dues línies perpendiculars a l'anterior, de la mateixa amplada (10 cm) situades en 
els extrems,  què gaudiran de 50 centímetres de longitud.

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

C.- El titular té el deure de mantenir la senyalització horitzontal i la placa de gual en estat 
òptim tot seguint les indicacions dels serveis municipals.

2.- El titular haurà de modificar els nivells d’accés a la via pública, adaptant-los al que disposa 
l’Ordenança, segons models aprovats, el qual  s’adjunta a aquest decret. Els serveis tècnics  municipals 
comprovaran la correcta execució, advertint que en cas d’incompliment s’actuarà de conformitat amb 
la normativa vigent.

3.- Aquesta llicència segons art.6 de l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, no està obligat al pagament de la taxa.

4.- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part interessada.
.
2.6.2. ARXIU INSTANCIES PER  FALTA DE DOCUMENTACIÓ   

Identificació de l’expedient:

Arxiu instàncies per falta de documentació

Fets

1. Vistes les seves instàncies de la Sra. Maria Beatriz Silva Franco en nom i representació Alcer de 
Barcelona, de dates 11 i 22 de maig de 2017 amb registres 2017/15891 i 17078 respectivament, 
mitjançant la qual sol·licita autorització per campanya de sensibilització a favor de la donació d’òrgans, 
instal·lant mòdul de recaptació de donats i distribuir material informatiu.

2. Vist que en data 25 de maig de 2017 se li  va requerir documentació, sense haver aportat la 
documentació requerida.

Fonaments de Dret:

1. D’acord amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú, transcorregut el 
tremin atorgat sense haver aportat la documentació requerida, aquest Ajuntament el tindrà per desistit 
mitjançant resolució que adoptarà d’acord amb el que preveu l’article 21

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

3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor 
Juan Jose Garcia 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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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.- Arxivar les sol·licituds de la Sra. Maria Beatriz Silva Franco en nom i representació Alcer de 
Barcelona, per organitzar campanya de sensibilització a favor de la donació d’òrgans, per no aportar la 
documentació requerida.

2.- Notificar a l’interessat.

2.6.3. ARXIU ACTE PER ORGANITZAR CEREMONIA MAIA   

Identificació de l’expedient:
Arxiu per organitzar Cerimònia Maia.

Fets

1. Vista la seva instància de la Sra. Ester Besolí Aregall en nom i representació de Fundación de Voces 
Ancestrales, de data 26 d’octubre de 2017 número R.G.E. 2017/35864, mitjançant la qual sol·licita 
autorització fer una Cerimònia Maia pel 26/12/2017 a fora de l’Ermità de Sant Miquel.

2. Vista la seva instància de la Sra. Ester Besolí Aregall en nom i representació de Fundación de Voces 
Ancestrales, de data 09 de novembre de 2017 número R.G.E. 2017/37286, mitjançant la qual sol·licita 
deixar sense efecte la sol·licitud 35864/2017 relació amb Cerimònia Maia.

Fonaments de Dret:

1. D’acord amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú, Article 94. 
Desistiment i renúncia per part dels interessats. 1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, 
quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 2. Si l’escrit d’iniciació 
l’han formulat dos o més interessats, el desistiment o la renúncia només afecta aquells que l’hagin 
formulat. 3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que permeti la seva 
constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d’acord amb el que preveu la 
normativa aplicable. 4. L’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha de 
declarar conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, aquests n’instin la 
continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 5. Si la 
qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès general o és convenient 
substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració pot limitar els efectes del desistiment o la 
renúncia a l’interessat i el procediment segueix.

2. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor 
Juan Jose Garcia 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.

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

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

1.- Arxivar la sol·licitud de la Sra. Ester Besolí Aregall en nom i representació de Fundación de Voces 
Ancestrales, per organitzar Cerimònia Maia, per renuncia de sol·licitud que només afecta a la persona 
sol·licitant.

2.- Notificar a l’interessat.

2.6.4. CANVI DE PLAQUES DE GUAL PER DETERIORAMENT DE LES ANTERIORS AL CARRER MARTA 
MORAGAS, NÇÚM.9 DE SEGUR DE CALAFELL   

Identificació de l’expedient 9378/2017

Canvi de plaques de gual per deteriorament de les anteriors al carrer Marta Moragas, núm.9 de Segur 
de Calafell

Fets

1. Vista la instància presentada pel Sr. José Luis Tomás Savall, amb  DNI 38491380Y, amb número de 
RGE. 36073/2017, actuant en representació de la Comunitat de Propietaris edificio Acapulco, al 
carrer Marta Moragas núm.9, NIF. H43224021, com administrador d’aquesta, en la que sol·licita 
noves plaques de gual per deteriorament de les plaques 193, 194 i 195. 

2. En la comunitat de propietaris Ed. Acapulco al carrer Marta Moragas núm.9, amb NIF. H43224021 , 
hi ha autoritzades les plaques de gual amb el núm.193,194 i 195 , i figuren en el padró municipal .

3. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

1.- Aprovar la sol·licitud de les noves plaques de gual municipal d'accés permanent amb el núm. 
4503/4504/4505, sol·licitades pel Sr. José Luis Tomás Savall, amb  DNI 38491380Y, actuant en 
representació de la Comunitat de Propietaris edificio Acapulco, al carrer Marta Moragas, 9, NIF. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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H43224021, com administrador d’aquesta. Així com donar de baixa les plaques núm. 193-194 i 195  
al padró de guals, per deteriorament.

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

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

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

2.6.5. CANVI DE PLACA DE GUAL PER DETERIORAMENT DE L'ANTERIOR AL CARRER 
TORREDEMBARRA, 2

   Fets

1. Vista la instància presentada per la senyora Josefina Llansa Grífols amb DNI 39628189V, amb 
número de RGE. 37325/2017, en, en la que sol·licita una nova placa de gual per deteriorament de 
la placa 105 del c/ Torredembarra, 2  de Calafell.

2. Al c/ Torredembarra, 2, hi ha autoritzada una placa de gual amb el núm. 105, i figura en el padró 
municipal amb el nom de Josefina Llansa Grífols.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

1.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent amb el núm. 4507, 
sol·licitada per la senyora Josefina Llansa Grífols amb DNI 39628189V. Així com donar de baixa la 
placa núm 105 al padró de guals, per deteriorament.

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

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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3.- S'hauran d'abonar les taxes municipals al departament de Via Pública c/ St. Pere, 29-31 1r de la 
Platja de Calafell i recollir la nova placa. 

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

2.6.6. EXPEDIENT 9578/17 RELATIU A L'APROVACIÓ D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
OVP AMB UNA FORMIGONERA AL C. TRANSFORMADOR,5    

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient 9578/17 relatiu a l'aprovació  d'incoació d'expedient 
sancionador per ovp amb una formigonera al c. Transformador,5

Fets:

1. En l'acta emès el 3 de novembre  de 2017 hora 12’45  pel inspector de via pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que Hormigones Eva SL amb NIF B43131556  podria ser 
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "a l’adreça indicada hi ha 
un camió - cuba descarregant formigó, a la vorera i la calçada. No hi ha cap tipus de senyalització, no 
consta llicència d’ocupació de via pública. S’annexa fotografia  .“ 

2. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. El incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 17.1 tindrà la consideració com a 
greu susceptible de ser sancionada amb el import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

Fonaments de Dret:

1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

2. S’incompleix els articles "art. 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la 
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització 
serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció 
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin 
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres 
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions 

3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 64 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya

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

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor 
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria 
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Hormigones Eva SL amb NIF B43131556 per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 17.1, de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el 
seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Ferre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, a Hormigones Eva SL  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

2.6.7. EXPEDIENT NUM 9565/17 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENT SANCIONADOR 
PER OVP AMB UN CONTENIDOR A C.MIGJORN,11   

AT/ PRP/1971/2017 

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 9565/17 relatiu a l’aprovació d’incoació  d’expedient 
sancionador per OVP amb un contenidor a c. Migjorn,11

Fets:

1. En l'acta emès el 18 de setembre  de 2017 hora 11’20  pel inspector de via pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que CONTESALP   amb NIF B62501085  podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "a l’adreça indicada s’estan fent 
obres a la calçada, hi ha un contenidor de runes de 3x1.5 de l’empresa “CONTESALP” telf. 
648788818. No hi ha cap tipus de senyalització, no consta llicència d’ocupació de via publica. Al 
moment de la inspecció no hi ha ningú a l’obra S’annexa fotografia  .“ 

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


2. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. El incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 17. tindrà la consideració com a 
greu susceptible de ser sancionada amb el import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

Fonaments de Dret:

1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

2. S’incompleix els articles "art. 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la 
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització 
serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció 
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin 
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres 
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions 

3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 64 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya

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

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

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern, com a  òrgan competent, l’adopció del següent acord:

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a CONTESALP SL amb NIF B62501085 per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 17.1, de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el 
seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Ferre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, a CONTESALP SL  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

2.6.8. EXPEDIENT NUM 9468/17 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIÓ D'EXPEIENT SANCIONADOR 
PER VENDA AMBULANT SENSE LLICENCIA A PSG  MARITIM SANT JOAN DE DEU 112   

AT/ PRP/ 1792 /2017 

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 9468/17 relatiu a l’aprovació d’incoació  d’expedient 
sancionador per venda ambulant sense llicència a Psg Marítin sant Joan de Deu 112

Fets:

1. En l'acta emès el 23 de setembre  de 2017 a les 20:30 hores  per la Policia Local, es dóna a conèixer 
a aquesta Regidoria de Via Pública que la sra Mateu Soler Sandra  amb DNI  34762821T podria ser 
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “ Realitzar la venda 
ambulant sense tenir llicència. Que realitzant el servei ordinari a l’illa de vianants, s’observa com una 
persona es troba realitzant a la venda ambulant sense llicencia, que es procedeix a la identificació i la 
incautació del material, resta informada de que pot recollir els objectes abans de 15 dies amb el 
corresponent tiquet o factura.“ 

2. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. El incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 19.1  tindrà la consideració com a 
greu susceptible de ser sancionada amb el import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

Fonaments de Dret:

1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

2.  S’incompleix els "art. 17.1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva 
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització serà 
considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció 
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin 
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19.1) i 2) Té caràcter de venda ambulant 
la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o 
continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats. Article 19.7) L'Ajuntament vigilarà 
i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar, 
com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, 
sense perjudici de les sancions que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor, 
Article 19.8) Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en 
aquesta modalitat, així com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà 
a la seva destrucció o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que 
disposi la instrucció del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el 
termini màxim de 15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al 
destí que s'ha de donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament 
a institució benèfica, Article 19.10) el incompliment de les obligacions recollides en aquest article 
tindrà la consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en 
què es considerarà falta molt greu” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i us dels espais 
públics. 

3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 64 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a la sra Mateu Soler Sandra  amb DNI  34762821T per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 19.1, de 
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la 
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Ferre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
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Catalunya, Mateu Soler Sandra en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

2.6.9. INICI EXP. 9579/17 SANCIONADOR SIMPLIFICAT AMB EFECTES DE PROPOSTA DE RESOLUCIO 
PER OVP EXCEDINT EL LIMIT DE PRIVET OULE   

1. Antecedents de fet:

1.1. Per acta d'infracció subscrita pel inspector de via pública , s'ha tingut coneixement que, el 
proppassat dia 08 de setembre d'aquest any, i sobre les 11:50, mentre realitzava el servei 
d’inspecció, va observar que el Sr Lluís del Fresno Guillen (Privet Outlet)  sobrepassant  el límit 
autoritzat  la VP,  en 1’5 metres amb una perxa de roba circular, gairebé al mig del carrer, 
aquesta es una infracció constitutiva d'una falta lleu segons el que disposa l'Ordenança de l’illa de 
vianants de l'Ajuntament de Calafell  ocupació via pública excedint límit, art.14.  S’annexa foto

2. Fonaments de dret:

1. En matèria d’ocupació de via pública, s’ha de tenir en compte les disposicions sancionadores 
contingudes en l’article 14 de l’ordenança municipal de l’Illa de vianants de l’Ajuntament de Calafell,. 
Aquesta norma de naturalesa reglamentària i emparada legalment pel que disposen els arts. 139, 140 i 
141 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL) segons nova redacció donada per 
Llei 57/2003, fa referència al règim sancionador aplicable en aquesta matèria.

2. Les conductes infractores que poden ser objecte de sanció en aquest expedient troben la seva 
tipificació en aquesta Ordenança municipal que l'habiliten des del punt de vista del principi de 
legalitat.

3. Segons el que disposa l’article 96 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (PACAP), es podrà adoptar la tramitació simplificada del 
procediment quan l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que, existeixen elements de 
judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, sense que es pugui oposar la interessada  

3. Fets imputats:

Els que s'han descrit detalladament en els antecedents, és a dir, ocupació via pública excedint límit, 
art.14.  segons l'Ordenança de l’illa de vianants de l'Ajuntament de Calafell.

4. Persona/es responsables:

4.1. Dels antecedents que s'han posat de manifest i dels fonaments jurídics aplicables,
se'n dedueix que el Sr Del Fresno Guillen LLuis és el presumpte responsable de les infraccions que 
s'han esmentat.
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5. Sancions aplicables:

A la infracció presumptament comesa i sens perjudici del que resulti de la instrucció de
l'expedient, li és aplicable la sanció de multa de fins a 90.16 €.

6. Autoritat competent per imposar la sanció:

L'autoritat competent per a la imposició de la sanció és l'Alcaldia i per delegació d'aquesta, segons 
resolució 2667/15 de data 22 de juny de 2015, aquest òrgan actuant.

7. Mesures provisionals:

 No se n'adopten

9. Conclusions a efectes de proposta de resolució:

a) Es consideren provats els fets que s'imputen.
 
b) S'ha identificat inequívocament la persona responsable/es de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l’article 14 l'Ordenança de l’illa de vianants de 
l'Ajuntament de Calafell

d) A la infracció provada li és d'aplicació la imposició d'una multa de fins a 90.16€. 

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

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

Primer. Iniciar expedient sancionador núm 9579/17 contra el Sr. Del Fresno Guillen Lluis, amb domicili 
a Calafell c. St Pere 16 (Privet Outlet), ja que la seva conducta pot constituir una infracció lleu de les 
previstes a l'art 14 de l'Ordenança del’Illa de vianants de l’ajuntament de Calafell, determinant el 
caràcter simplificat del Procediment Sancionador aplicable, d’acord amb l’art. 96.1 de la Llei 39/2015 
de la del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segon. Nomenar Instructor de l'expedient al Sr. Pere Farre i Bundo , tècnic de l'Àrea de Via pública i 
secretari d'aquest a Àngels Targa i Fort . Contra aquestes persones l'imputat podrà presentar recusació 
al moment de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer. Proposar, amb efectes de proposta de resolució: 

«1. Resoldre el procediment Sancionador núm 9579/17 , amb la imposició al Sr Del Fresno Guillen 
Lluís la següent sanció :

 Multa de 45.- €.
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2 Que es requereixi al Sr Del Fresno Guillen Lluís per tal que ingressi al Banc de Sabadell compte 
ES20 0081 1703 6200 0102 3503 de l’Ajuntament de Calafell el import de la sanció que se li ha 
imposat, i tot això, en el termini màxim de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver 
rebut la notificació de la present Junta de Govern Local. I a l’hora advertit l’infractor que la manca 
de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del 
procediment administratiu de constrenyiment.. 

3. Notificar aquesta resolució a l'interessat fent-li avinent els recursos que pot interposar contra 
aquesta i la possibilitat de reconeixement voluntari de la infracció amb la consegüent rebaixa de la 
sanció.

4. Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de municipal».

Quart. Notificar aquesta resolució a la/les persona/es inculpada/es fent-li/s avinent el dret a presentar, 
en el termini de cinc dies, al·legacions o els documents i informacions que es vulgui valer per combatre 
la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de proposar prova 
definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. 

Així mateix, s'adverteix a la persona interessada que disposa del termini de 5 dies per exercir aquests 
drets, així com de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat amb els efectes que en deriven.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució a l'instructor/secretari i àrea o servei municipal afectats. Així 
com, se s’escau, a qualsevol persona interessada i al denunciant.

Sisè. Advertir a la/les persona/es inculpada/es que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, 
aquesta resolució serà considerada proposta de resolució de l'expedient sancionador ja que compta 
amb tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència.

Setè. Advertir la/les persona/es inculpada/es que quan la sanció tingui caràcter pecuniari l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà reduccions de, al menys, el 20 % sobre el import de la 
sanció proposada. L’efectivitat d’aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia

2.6.10. DESESTIMAR LA COL·LOCACIO DE PILONES DAVANT GUAL C/ POLONIA, NÚM.10   

Fets

Vist la instància presentada amb núm .RGE. 32422/2017 pel senyor Delfin De Oliveria Fonseca amb 
DNI 48024677X, en la qual sol·licita col·locació d’unes pilones junt al seu gual per evitar que els cotxes 
estacionin a prop d’aquest perjudicant la sortida del seu vehicle, al carrer Polonia, núm. 10, que es van 
treure durant les obres a les voreres.

Fonaments de dret

1.- D’acord amb el procediment previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques
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2.-Segons Ordenança de Convivència; Article 21.1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals o 
recintes, o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, 
estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança,i al 
pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació, segons Ies disposicions 
vigents en cada moment.

3.- Segons Ordenança general de Convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell, article 33 
(Prohibició de la col·locació d'obstacles a la circulació) .Es prohibeix dipositar, abandonar o col·locar en 
qualsevol espai públic, així com a les seves immediacions, qualsevol objecte que pugui entorpir, 
dificultar o fer perillosa la circulació tant dels vianants com dels vehicles, o impliqui la modificació de 
les condicions normals de circulació.

4.-Vist l’informe del Tècnic de Via Pública on diu literalment :

Conclusions i proposta

1. Es presenta la necessitat d’argumentació suficient i en interès públic per tal de disposar-hi elements 
que suposen impediment. L’estacionament de vehicles en zona restringida, i com a tal prohibida, és 
una acció que comporta la intervenció de l’autoritat de trànsit, i en el cas a través del servei de la 
policia local.

2. L’objecte presenta una senyalització adequada a la normativa. No presenta característiques 
d’insuficiència.

Per tot el què, es proposa desestimar la col·locació de pilones o d’altres elements a davant gual de 
Polonia, núm.10. I davant d’una infracció per estacionament contra la normativa és procedent donar 
avís al servei de la policia local.

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

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

1.- Desestimar la sol·licitud presentada  pel senyor Delfin De Oliveria Fonseca amb DNI 48024677X,  
sol·licitant la col·locació d’unes pilones o d’altres elements junt al seu gual al carrer Polonia, núm.10

2.- Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada,  pel seus coneixements i efectes oportuns.

2.6.11. INICI EXP.9568/17 SANCIONADOR SIMPLIFICAT AMB EFECTES DE PROPOSTA DE RESOLUCÍO 
PER OVP EXCEDINT EL LIMIT DE LA MAR DE FONS PSG ST JOAN DE DEU 11   

1. Antecedents de fet:

1.1. Per acta d'infracció subscrita pel inspector de via pública , s'ha tingut coneixement que, el 
propassat dia 08 de setembre d'aquest any, i sobre les 12:15 mentre realitzava el servei 
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d’inspecció, va observar que el restaurant la Mar de Fons  sobrepassa el límit autoritzat amb 
cartells i faristol (80cm-1m) per la part frontal del Local, aquesta es una infracció constitutiva 
d'una falta lleu segons el que disposa l'Ordenança de  l’illa de vianants de  l'Ajuntament de 
Calafell: ocupació via pública excedint límit, art.14.  S’annexa foto

2. Fonaments de dret:

1. En matèria d’ocupació de via pública, s'han de tenir en compte les disposicions sancionadores 
contingudes al art 14 de l'Ordenança municipal de l’Illa de vianants de l'Ajuntament de Calafell. 
Aquesta norma de naturalesa reglamentària i emparada legalment pel que disposen els arts. 139, 140 i 
141 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL) segons nova redacció donada per 
Llei 57/2003, fa referència al règim sancionador aplicable en aquesta matèria.

2. Les conductes infractores que poden ser objecte de sanció en aquest expedient troben la seva 
tipificació en aquesta Ordenança municipal que l'habiliten des del punt de vista del principi de 
legalitat.

3. Segons el que disposa l’article 96 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (PACAP), es podrà adoptar la tramitació simplificada del 
procediment quan l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que, existeixen elements de 
judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, sense que es pugui oposar la interessada  

3. Fets imputats:

Els que s'han descrit detalladament en els antecedents, és a dir, la conducta consistent en:  
sobrepassar  el límit autoritzat a la VP,  en 80cm- 1m amb  cartells i faristol.

4. Persona/es responsables:

4.1. Dels antecedents que s'han posat de manifest i dels fonaments jurídics aplicables,
se'n dedueix que el La mar de fons (Mar a taula SL) és el presumpte responsable de les infraccions que 
s'han esmentat.

5. Sancions aplicables:

A la infracció presumptament comesa i sens perjudici del que resulti de la instrucció de
l'expedient, li és aplicable la sanció lleu de multa de fins a 90.16€.

6. Autoritat competent per imposar la sanció:

L'autoritat competent per a la imposició de la sanció és l'Alcaldia i per delegació d'aquesta, segons 
resolució 2667/15 de data 22 de juny de 2015, aquest òrgan actuant.

7. Mesures provisionals:

 No se n'adopten

9. Conclusions a efectes de proposta de resolució:
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a) Es consideren provats els fets que s'imputen.
 
b) S'ha identificat inequívocament la persona responsable/es de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l’article 14 de l'Ordenança municipal de l’Illa de 
Vianants.

d) A la infracció provada li és d'aplicació la imposició d'una multa de fins a 90.16€. 

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

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

Primer. Iniciar expedient sancionador núm. 9579/17 contra el La Mar de Fons (Mar a Taula SL),  ja que 
la seva conducta pot constituir una infracció lleu de les previstes a l'art 20  de l'Ordenança de l’Illa de 
vianants de Calafell, determinant el caràcter simplificat del Procediment Sancionador aplicable, d’acord 
amb l’art. 96.1 de la Llei 39/2015 de la del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Segon. Nomenar Instructor de l'expedient al Sr. Pere Farre i Bundo , tècnic de l'Àrea de Via pública i 
secretari d'aquest a Àngels Targa i Fort . Contra aquestes persones el imputat podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer. Proposar, amb efectes de proposta de resolució: 

«1. Resoldre el procediment Sancionador núm 9578/17 , amb la imposició a la Mar de Fons (Mar a 
Taula SL)la següent sanció :

 Multa de 45.- €.

2. Que es requereixi a la Mar de Fons ( La Mar a Taula SL)  per tal que ingressi al Banc de Sabadell 
compte ES20 0081 1703 6200 0102 3503 de l’Ajuntament de Calafell el import de la sanció que 
se li ha imposat, i tot això, en el termini màxim de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà 
d’haver rebut la notificació de la present Junta de Govern Local. I a l’hora advertit l’infractor que la 
manca de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través 
del procediment administratiu de constrenyiment.. 

3. Notificar aquesta resolució a l'interessat fent-li avinent els recursos que pot interposar contra 
aquesta i la possibilitat de reconeixement voluntari de la infracció amb la consegüent rebaixa de la 
sanció.

4. Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de municipal».

Quart. Notificar aquesta resolució a la/les persona/es inculpada/es fent-li/s avinent el dret a presentar, 
en el termini de cinc dies, al·legacions o els documents i informacions que es vulgui valer per combatre 
la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de proposar prova 
definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. 
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Així mateix, s'adverteix a la persona interessada que disposa del termini de 5 dies per exercir aquests 
drets, així com de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat amb els efectes que en deriven.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució a l'instructor/secretari i àrea o servei municipal afectats. Així 
com, se s’escau, a qualsevol persona interessada i al denunciant.

Sisè. Advertir a la/les persona/es inculpada/es que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, 
aquesta resolució serà considerada proposta de resolució de l'expedient sancionador ja que compta 
amb tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència.

Setè. Advertir la/les persona/es inculpada/es que quan la sanció tingui caràcter pecuniari l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà reduccions de, al menys, el 20 % sobre el import de la 
sanció proposada. L’efectivitat d’aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

2.6.12. EXPEDIENT 9491/17 D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR PER MUSICA ELEVADA I 
PERTURBAR EL DESCANS DELS VEÏNS    

AT/ PRP/ 1977 /2017 

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient 9491/17 relatiu a l'aprovació  d'incoació d'expedient 
sancionador per volum elevat dins l’habitatge

Fets:

1. En l'acta emès el 01 d’octubre de 2017 hora 03’20  per la Policia Local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr Akkabi Youssef amb NIE Y0019514R  podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Realizar fiesta con un grupo 
numeroso de personas con música eleva, perturbando el descanso de los vecinos de la calle.“ 

2. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. El incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 78 tindrà la consideració com a greu 
susceptible de ser sancionada amb el import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

Fonaments de Dret:

1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

2. S’incompleix els articles "art. 78. 1 Els propietaris o els usuaris de receptors de ràdio i de tv, 
tocadiscs, magnetòfons, altaveus, instruments musicals i altres emissors acústics hauran d’abaixar-ne el 
volum o utilitzar-los de manera que no ocasionin molèsties als veïns, especialment de les 22 fins a les 8 
hores. Durant la resta del dia ho hauran de fersi ho demna qualsevol veí que manifesti que hi ha 
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persones malaltes al seu domicili o qualsevol altra circumstàncies que requereixi silenci. 78.2  Les 
activitats musicals o artístiques de qualsevol altre tipus i les festes en domicilis particulars s’atendran al 
que estableix l’apartat anterior   
3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 64 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr Akkabi Youssef amb NIE Y0019514R per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 78, de l'ordenança municipal 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la 
sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Ferre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, a Akkabi Youssef  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant 
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

2.6.13. DECLARAR L'ARXIU DE L'EXPEDIENT DEL BAR CALAFELL   

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:
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Declarar l’arxiu de l’expedient del Bar Calafell.

Fets

En data 27 de març de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va acordar iniciar 
expedient administratiu contra l’entitat Calafell Pa Torrat 2012, SL, com a titular de l’establiment Bar 
Calafell situat al passeig Marítim San Joan de Deu, núm. 46 de Calafell per tal d’adoptar en l’esmentat 
establiment mesures de clausura de qualsevol aparell de so o música per no disposar de la preceptiva 
autorització i el desmuntatge de la il·luminació exterior consistent en focus de gran amperatge i les 
bombetes de colors instal·lades a la façana de l’edifici per incompliment de la normativa vigent. A més, 
l’esmentat acord va acordar com a  mesures cautelars que de forma immediata i provisional deixes 
d’utilitzar els esmentats focus per les molèsties que provocades.

En data 29 de maig de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va acordar l’ordre 
d’execució contra l’entitat Calafell Pa Torrat 2012, SL, com a titular de l’establiment Bar Calafell situat 
al passeig Marítim San Joan de Deu, núm. 46 de Calafell per en el termini improrrogable de 7 dies, 
comptats des de la notificació del present acord, executi les següents actuacions: a.- Deixar d’utilitzar 
qualsevol aparell de reproducció de so o música, per no disposar de la preceptiva autorització.  b.- 
I, desmuntar la il·luminació instal·lada a la façana de l’establiment, consistent amb focus de gran 
amperatge i bombetes de colors, per incompliment de la normativa vigent. Va ser notificat el 31 de 
maig de 2017.

Vist els informes emesos pel inspector de Via Pública en dates 7, 12 i 23 de juny de 2017,  en que 
s’extreu: es pot observar que les guinardes de bombetes que hi havien per sobre de l’estructura del 
tendal han estat retirades. Així mateix, no s’observen altaveus ni aparells de so al carrer, ni surt la 
música de dins del local a la via pública.

Vist l'informe emes pel l'equip Tècnic de Via Pública en data 14/11/2017, que s'adjunta a l'expedient 
on és conclou en que ha complert el requeriment i es proposa l’arxiu.

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el tancament i arxiu de l'expedient contra Calafell Pa Torrat 2012, SL amb NIF B-
55564025.

SEGON.- Donar compte a la part interessada.

2.6.14. INICI EXP.9872/17 SANCIONADOR SIMPLIFICAT AMB EFECTES DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PER FR PINTADES AL SOTERRANI DEL C. BAIXADOR   
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1. Antecedents de fet:

1.1. Per acta emès el 12 de novembre de 2017 a les 00’17 per la policia local , es dona a coneixer a 
aquesta regidoria de Via Pública que el Sr López Vidal Manuel amb DNI 48021811L  podria ser 
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta “ que els agents 
actuants han observat la persona dalt ressenyada fent pintades al pas soterrat del carrer baixador. 
Que els agents han observat dues zones pintades, manifestant el se López que ell ha estat l’autor. 
Que en el moment dels fets el sr López tenia una motxilla de 20 (vint) pots de pintura en spray i 
una navalla de barber d’uns 7 cm de fulla. Qe els agents intervenen els objectes. Que la mida de 
les pintades es una de 8m2 i un altre de 4m2.” S’annexa fotografies

2. Fonaments de dret:

1. En matèria de convivència i ús dels espais de via pública, s’ha de tenir en compte les disposicions 
sancionadores contingudes en l’article 65 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics l’Ajuntament de Calafell,. Aquesta norma de naturalesa reglamentària i emparada 
legalment pel que disposen els arts. 139, 140 i 141 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL) segons nova redacció donada per Llei 57/2003, fa referència al règim sancionador 
aplicable en aquesta matèria.

2. Les conductes infractores que poden ser objecte de sanció en aquest expedient troben la seva 
tipificació en aquesta Ordenança municipal que l'habiliten des del punt de vista del principi de 
legalitat.

3. Segons el que disposa l’article 96 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (PACAP), es podrà adoptar la tramitació simplificada del 
procediment quan l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que, existeixen elements de 
judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, sense que es pugui oposar la interessada  

3. Fets imputats:

Els que s'han descrit detalladament en els antecedents, és a dir, pintades amb sprais o d’altres mitjans 
les façanes, parets, instal·lacions edificis i mobiliari urbà, llevat d’autorització municipal i/o del titular 
del be afectat per a realitzar pintures murals de caràcter artístic, art.65.1.c.  segons l'Ordenança de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics de  l'Ajuntament de Calafell.

4. Persona/es responsables:

4.1. Dels antecedents que s'han posat de manifest i dels fonaments jurídics aplicables,
se'n dedueix que el Sr López Vidal Manel  és el presumpte responsable de les infraccions que s'han 
esmentat.

5. Sancions aplicables:

A la infracció presumptament comesa i sens perjudici del que resulti de la instrucció de
l'expedient, li és aplicable la sanció de multa de fins a 750 €.

6. Autoritat competent per imposar la sanció:
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L'autoritat competent per a la imposició de la sanció és l'Alcaldia i per delegació d'aquesta, segons 
resolució 2667/15 de data 22 de juny de 2015, aquest òrgan actuant.

7. Mesures provisionals:

 No se n'adopten

9. Conclusions a efectes de proposta de resolució:

a) Es consideren provats els fets que s'imputen.
 
b) S'ha identificat inequívocament la persona responsable/es de la infracció.

c) Els fets provats constitueixen una infracció a l’article 65.1.c l'Ordenança de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics de l'Ajuntament de Calafell

d) A la infracció provada li és d'aplicació la imposició d'una multa de fins a 750€. 

e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.

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

Primer. Iniciar expedient sancionador núm 9872/17 contra el Sr. Lopez Vidal Manel, amb domicili a 
Calafell , ja que la seva conducta pot constituir una infracció lleu de les previstes a l'art 65.1.c de 
l'Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics de l’ajuntament de Calafell, determinant 
el caràcter simplificat del Procediment Sancionador aplicable, d’acord amb l’art. 96.1 de la Llei 
39/2015 de la del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segon. Nomenar Instructor de l'expedient al Sr. Pere Farre i Bundo , tècnic de l'Àrea de Via pública i 
secretari d'aquest a Àngels Targa i Fort . Contra aquestes persones el imputat podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer. Proposar, amb efectes de proposta de resolució: 

«1. Resoldre el procediment Sancionador núm. 9872/17 , amb la imposició al Sr López Vidal 
Manuel la següent sanció :

 Multa de 200.- €.

2 Que es requereixi al Sr López Vidal Manuel per tal que ingressi al Banc de Sabadell compte ES20 
0081 1703 6200 0102 3503 de l’Ajuntament de Calafell el import de la sanció que se li ha 
imposat, i tot això, en el termini màxim de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver 
rebut la notificació de la present Junta de Govern Local. I a l’hora advertit l’infractor que la manca 
de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del 
procediment administratiu de constrenyiment.. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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3. Notificar aquesta resolució a l'interessat fent-li avinent els recursos que pot interposar contra 
aquesta i la possibilitat de reconeixement voluntari de la infracció amb la consegüent rebaixa de la 
sanció.

4. Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de municipal».

Quart. Notificar aquesta resolució a la/les persona/es inculpada/es fent-li/s avinent el dret a presentar, 
en el termini de cinc dies, al·legacions o els documents i informacions que es vulgui valer per combatre 
la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de proposar prova 
definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva. 

Així mateix, s'adverteix a la persona interessada que disposa del termini de 5 dies per exercir aquests 
drets, així com de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat amb els efectes que en deriven.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució a l'instructor/secretari i àrea o servei municipal afectats. Així 
com, se s’escau, a qualsevol persona interessada i al denunciant.

Sisè. Advertir a la/les persona/es inculpada/es que, en el supòsit que no es presentin al·legacions, 
aquesta resolució serà considerada proposta de resolució de l'expedient sancionador ja que compta 
amb tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del 
procediment sense cap altre tràmit d'audiència.

Setè. Advertir la/les persona/es inculpada/es que quan la sanció tingui caràcter pecuniari l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà reduccions de, al menys, el 20 % sobre el import de la 
sanció proposada. L’efectivitat d’aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevo

2.6.15. EXPEDIENT NUM. 4303716001768 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER PORTAR GOS PERILLOS SENSE MORRIO   

Fets:

En l’acta emesa el 21/08/2016 hora 21:39 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra Perez Marquez Eva Maria amb  DNI 46789537Q  podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Av. Psg Marítim St 
Joan de Deu, 88  el 21/08/2016 a les 21’39  podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l’acta “Gos de nom Thor, raça Stafforshire  Posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense certificat del cens municipal. No tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. Portar un 
gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip “

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que s’adjunta a l’expedient en el que 

Conclou:
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“Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador de la Sra Eva Maria Pérez 
Vázquez (46789537Q), per infracció en el moment dels fets, dels art. 9, 11.2 i 14.2,14.3,14.4,14.6 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia.”

Fonaments de Dret:

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar 
la documentació acreditativa següent: registre censal, núm. identificatiu microxip, assegurança de 
responsabilitat civil. 

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera 
els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, la infracció 
està tipificada segons els articles ,  48.2 tipificada com a  greu susceptible de ser sancionada amb  el 
import de 401.00€ fins a 2.000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

4. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

5. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

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

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

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

1.- Aprovar incoar expedient sancionador a la Sra. Pérez Márquez Eva Maria amb DNI 46789537Q per 
la realització o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança 
municipal, de conformitat amb els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Farre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3.- Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


Catalunya, a la Sra Perez Marquez Eva Maria  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal 
que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent i 
microxip.

2.6.16. EXPEDIENT NUM 4303716001708 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENTS 
SANCIONADOR PER PORTAR GOS PERILLOS SENSE MORRIO   

Fets:

En l’acta emesa el 13/08/2016 hora 20:53 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que el sr Villalba Alvarez Daniel amb  DNI 45791430V  podria ser autor i responsable 
dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Av. Plaça Mediterrani, s/n  el 
13/08/2016 a les 20’53  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal 
de l’acta “Gos de nom Kenia i Katiperri.  Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
Posseir i/o portar el gos sense certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civil 
per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. Portar un gos perillós sense morrió a la via o 
en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. Portar una persona més 
d’un gos potencialment perillós “

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que s’adjunta a l’expedient en el que 

Conclou:

“Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador del Sr Daniel Villalba 
Alvarez (45791430V), per infracció en el moment dels fets, dels art. 9, 11.2 i 14.2,14.3,14.4,14.6 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia.”

Fonaments de Dret:

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar 
la documentació acreditativa següent: registre censal, , núm. identificatiu microxip, assegurança de 
responsabilitat civil. 

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera 
els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, la infracció 
està tipificada segons els articles ,  48.2 tipificada com a  greu susceptible de ser sancionada amb  el 
import de 401.00€ fins a 2.000,00-€ en virtut de l’article 49.2.
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4. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

5. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

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

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

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

1.- Aprovar incoar expedient sancionador del Sr Daniel Villalba Alvarez (45791430V), per la realització 
o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança municipal, 
de conformitat amb els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Farre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3.- Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, del Sr Daniel Villalba Alvarez  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, 
durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent i 
microxip.
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2.6.17. EXPEDIENT NUM 4303716001791 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER PORTAR GOS PERILLOS SENSE MORRIO   

Fets:

En l’acta emesa el 24/08/2016 hora 19:15 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra Rojas Hernández Mónica amb  DNI 46596344T  podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Psg St Joan de Deu, 
82  el 24/08/2016 a les 19’15  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta “Gos de nom Tana, de raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent. Posseir i/o portar el gos sense certificat del cens municipal. No tenir assegurança 
de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. Portar un gos perillós 
sense morrió a la via o en un espai públic.” 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que s’adjunta a l’expedient, en el que 

Conclou:

“Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador de la  Sra Rojas 
Hernández Mónica amb  DNI 46596344T, per infracció en el moment dels fets, dels art. 9, 11.2 i 
14.2,14.3,14.4,14.6 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de companyia.”

Fonaments de Dret:

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar 
la documentació acreditativa següent: registre censal, , núm. identificatiu microxip, assegurança de 
responsabilitat civil. 

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera 
els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, la infracció 
està tipificada segons els articles ,  48.2 tipificada com a  greu susceptible de ser sancionada amb  el 
import de 401.00€ fins a 2.000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

4. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

5. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

6. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria 
de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.
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7. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor  senyor 
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria 
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

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

1.- Aprovar incoar expedient sancionador del la Sra Rojas Hernández Mónica (46596344T), per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança 
municipal, de conformitat amb els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Farre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3.- Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, de la Sra Monica Rojas Hernandez  en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal 
que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent i 
microxip.

2.6.18. EXPEDIENT NUM 4303716001593 RELATIU A L'APROACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER PORTAR GOS PERILLOS SENSE MORRIO   

Fets:

En l’acta emesa el 30/07/2016 hora 20:00 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sra Montero Naranjo Herura  amb  DNI 77790204H podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça Plç Alcalde Romeu s/n  
el 30/07/2016 a les 200’00  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció 
literal de l’acta “Gos de raça Stafforshire.  Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent. Posseir i/o portar el gos sense certificat del cens municipal. No tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. portar el gos deslligat a la 
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viao en un espai public. Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos 
sense que estigui identificat amb microxip” 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que s’adjunta a l’expedient, en el que 

Conclou:

“Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador donat que existeix 
infracció dels art. 9, 11.2 i 14.2,14.3,14.4,14.6 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de al 
municipi de Calafell.”

Fonaments de Dret:

1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar 
la documentació acreditativa següent: registre censal, , núm. identificatiu microxip, assegurança de 
responsabilitat civil. 

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera 
els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, la infracció 
està tipificada segons els articles ,  48.2 tipificada com a  greu susceptible de ser sancionada amb  el 
import de 401.00€ fins a 2.000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

4. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

5. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

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

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

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

1.- Aprovar incoar expedient sancionador del la Sra Montero Naranjo Herura (77790204H), per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança 
municipal, de conformitat amb els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Farre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.
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3.- Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, de la Sra Heura Montero Naranjo en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal 
que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent i 
microxip.

2.6.19. EXPEDIENT NUM 4303716001594 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER PORTAR GOS PERILLOS SENSE MORRIO   

Fets:

En l’acta emesa el 30/07/2016 hora 15:03 per la policia local, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria 
de Via Pública que la Sr Camacho Caballero Manuel  amb  DNI 47417222P podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l’acta "a l’adreça c. Monturiol,9  el 
30/07/2016 a les 15:03  podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal 
de l’acta “Gos de raça Pit bull.  Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. Posseir 
i/o portar el gos sense certificat del cens municipal. No tenir assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. portar el gos deslligat a la via o en un espai 
públic. Portar un gos perillós sense morrió a la via o en un espai públic. Posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip” 

2. Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient que s’adjunta a l’expedient, en el que 

Conclou:

“Informo favorablement sobre la procedència d’inici d’expedient sancionador al senyor Manuel 
Camacho Caballero (47417222P) donat que existeix infracció dels art. 9, 11.2 i 14.2,14.3,14.4,14.6 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals de al municipi de Calafell.”

Fonaments de Dret:

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

Codi Segur de Validació 87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001

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

Metadades Classificador:Acta  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

30
/1

1/
20

17
SE

C
RE

TA
RI

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=87c02cd606604a7f8a9cf5ce3894a287001


1. Que d’acord amb l’informe és desprèn un clar incompliment de la legislació vigent, així com aportar 
la documentació acreditativa següent: registre censal, , núm. identificatiu microxip, assegurança de 
responsabilitat civil. 

2. Que els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius d’una infracció administrativa que vulnera 
els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 de conformitat amb l’informe de la tècnica.

3. Que d’acord amb l’ordenança municipal de la tinença d’animals al municipi de Calafell, la infracció 
està tipificada segons els articles ,  48.2 tipificada com a  greu susceptible de ser sancionada amb  el 
import de 401.00€ fins a 2.000,00-€ en virtut de l’article 49.2.

4. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament 
d'instructor i secretari.

5. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article 
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

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

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

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

1.- Aprovar incoar expedient sancionador del Sr Manuel Camacho Caballero (47417222P), per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits, i el incompliment del que disposa l’ordenança 
municipal, de conformitat amb els articles 9, 11.2 i 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 

2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Farre i Bundo  i 
a Dña. Angels Targa Fort.

3.- Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret 
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4.- Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, del Sr Manuel Camacho Caballero en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal 
que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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 Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere 
29-31, 1ª planta Calafell platja.

 Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5.- Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

6.- Requerir que dins el termini assenyalat en l’apartat quart d’aquesta resolució aporti la 
documentació següent: registre censal, llicència municipal de gos perillós, assegurança corresponent i 
microxip.

2.7.QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA – OCUPACIÓ

2.7.1. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES 
PERSONES EMPRENEDORES EMMARCAT EN EL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN, CONVOCATÒRIA 
ANY 2017.

   Fets: 

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.

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:

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.
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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 Junta de Govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de setembre de 2017, 
adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació: “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”

9. En data 2 de novembre de 2017 el Director de l’Àrea d’Emprenedoria i Formació el Sr Pere 
Condom emet proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvencions destinades 
al finançament del programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el 
programa Catalunya Emprèn en el següent detall:
l 

Resolució

Import sol·licitat  69.455€

Cost Acció 86.819,15 €                                                                                                                                                                                                                                                                        

Import que es proposa otorgar 27.782€

Import Elegible  34.727,50€

Actuacions bàsiques a Desenvolupar
Nombre de persones beneficiàries dels Serveis 
d’informació i orientació 140

Nombre de persones assessorades 90

Nombre de plans d’empresa finalitzats 14

Nombre d’empreses creades 12
Nombre de persones participants a les accions de 
formació 170
Nombre d’empreses destinatàries dels Serveis de 
seguiment tècnic 12

Actuacions complementàries

Nombre d’accions de sensibilització 12
Nombre d’empreses creades amb els Serveis de 
mediació per a l’accés al finançament 4
Nombre d’empreses allotjades en el viver i/o 
cotreball (coworking) 12
Nombre de persones emprenedores que rebran 
Serveis d’assessorament de noves 
oportunitats/gestió empresarial TIC 20

10. Per tant, la subvenció atorgada és d’import de 27.782€ .
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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.

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. Acceptar la subvenció d’import de 27.782€ per portar a terme el pla de treball aprovat al 
Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat al programa Catalunya Emprèn

2. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació.

2.7.2. PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA CONVOCATÒRIA 2017.   

Fets  

1. En data 12 de setembre l’Ajuntament de Calafell va presentar sol·licitud per un import de 
88.000 euros per a la contractació de pràctiques de 8 persones beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya, d’acord amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol. 

2. En data 9 de novembre de 2017 es rep resolució d’atorgament parcial de la subvenció per un 
import de 55.000 euros per la realització de 5 contractes en pràctiques.

3. Segons resolució el pagament de la subvenció atorgada es farà de la següent manera: 

 Una bestreta del 100%, i s’estableix com a garantia la retenció del 20% en el 
moment de pagament de la bestreta, que es pagarà quan l’entitat beneficiària hagi 
presentat el certificat d’inici de les actuacions, d’acord amb la base 14.2 de l’Ordre 
TSF/2013/2016, d’1 d’agost.

 Un pagament del 20% restant retingut, en el moment que es comprovi la 
documentació prevista a la base 17.3 de l’Ordre esmentada. 

4. 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.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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5. 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. 

6. 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.

  
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.

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.

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 acordi acceptar la destinada 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 55.000 euros, corresponent a 
5 contractes de treball.

2. Donar compte als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Recursos Humans. 

2.8. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - SERVEIS SOCIALS

2.8.1. RATIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA 
COORDINACIÓ I LA COL•LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PER AL 2017   

1. En data 21 de desembre del 2015, es va signar l’Acord marc 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, 
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DTSF), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM), i la Federació de 
Municipis de Catalunya (en endavant, FMC), en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat.

2. Posteriorment, es van signar diferents addendes a l’esmentat Acord marc per ampliar els serveis i 
programes que recull el seu punt quart.

a) La primera, signada el 12 de juliol de 2016, va permetre, d’una banda, incloure en el contracte 
programa en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat (en endavant, CP), dues línies de col·laboració noves en matèria de plans i mesures 
d’igualtat de les persones LGBTI i d’igualtat en el treball (fitxes 37 i 38); i, d’altra banda, 
formalitzar el consens sobre les línies generals del Model dels serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. 
També, dintre d’aquest consens, es ratificava la voluntat de concretar durant el 2016 els 
professionals i les seves funcions, les ràtios, els costos i el pla de finançament i implantació en 
tot el territori català.

b) La segona addenda a l’Acord marc 2016-2019 es va signar el 12 de desembre de 2016, i va 
permetre ampliar els termes de la col·laboració del CP 2016-2019 per incloure 5 milions 
d’euros addicionals en concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de 
subministraments bàsics de llum, aigua i gas, per al període que va de gener de 2016 a juny 
de 2017 (ambdós inclosos), per a tota Catalunya.

3. Al 2016 el DTSF i cadascun dels ens locals titulars del CP van signar el CP corresponent i les 
addendes aprovades entre el DTSF, l’ACM i l’FMC, abans esmentades, a fi de formalitzar els acords 
per al període 2016-2019.

4. Els increments inclosos en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, permeten 
implementar a partir del 2017 les accions de millora que es preveien en els acords del 2016.

5. D’acord amb el que s’ha esmentat fins ara, el DTSF, l’ACM i l’FMC han signat una addenda a 
l’Acord marc per determinar les condicions d’aquest CP entre el 2017 i el 2019 i la relació entre 
totes les parts signatàries.

6. En aquest sentit, s’ha previst que el DTSF i cadascun dels ens locals que van subscriure el CP 2016-
2019 hi formalitzin una addenda. Aquesta addenda incorpora les novetats pactades entre el DTSF i 
les entitats municipalistes, i ratifica els acords signats el 2016 que continuen vigents, per tant, la 
present addenda conté les condicions que han de regir la relació entre ambdues administracions 
per al període 2016-2019.

7. En aquest Contracte Programa, estan definits els acords següents:
 Objecte
 Serveis i programes inclosos
 Millora de serveis
 Ampliació dels serveis per al contracte programa 2017-19
 Àmbit d’atenció
 Finançament
 Obligacions econòmiques
 Justificació
 Gestió econòmica
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 Informació compartida
 Seguretat i protecció de dades de caràcter personal
 Comissió d’avaluació i seguiment
 Vigència
 Publicitat
 Resolució
 Jurisdicció competent

8. L’objecte d’aquesta Addenda és concretar els acords generals per al període 2017-2019 del CP per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el DTSF i l’Ajuntament de Calafell quant a la 
prestació i el finançament dels serveis que s’inclouen en aquest document, i establir les actuacions, 
els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin més eficiència i eficàcia en la gestió dels 
serveis.
També ampliar el marc de col·laboració per al període 2017-2019 en determinats programes i 
serveis.

9. En aquesta Addenda es dóna continuïtat als serveis i programes inclosos en el Contracte Programa 
2016-2019 i s’amplien o es modifiquen segons els nous models aprovats dels serveis i, les línies 
d’actuació per al període 2017-2019 en els termes següents:

Fitxa 01 – Ajuts d’urgències socials
 Import atorgat CP 2017: 16.732,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019: 16.732,00 € anuals

Fitxa 01 – Ajuts d’urgències socials – Pobresa energètica
 Import atorgat CP 2017: 16.732,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019: 0 € anuals

Fitxa 01 – Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm.)
 Import atorgat CP 2017: 202.567,77 €
 Import atorgat previst CP 2018                253.474,18 €
 Import atorgat previst CP 2019                265.279,20 €

Fitxa 01 – SAD dependència
 Import atorgat CP 2017: 22.290,00 €
 Import atorgat previst CP 2018: 22.959,00 €
 Import atorgat previst CP 2019: 23.418,00 €

Fitxa 01  SAD Social
 Import atorgat CP 2017: 19.414,40 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019: 19.414,40 € anuals

Fitxa 02.1 – SIS Serveis d’atenció diürna
 Import atorgat CP 2017:  16.170,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019:  16.170,00 € anuals

Fitxa 02.1.1 – SIS Servei d’atenció diürna estiu
 Import atorgat CP 2017: 27.068,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019: 27.068,00 € anuals
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Fitxa 02.2 – SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc
 Import atorgat CP 2017: 9.174,00 €
 Import atorgat previst CP 2018                          47.747,88 € 
 Import atorgat previst CP 2019                          63.629,88 €

Fitxa 6 – Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als 
seus fills i filles

 Import pressupostat: 3.000,00 €
 Import atorgat CP 2017:    500,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019:    500,00 € anuals

Fitxa 7.1 – Migracions i Ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
 Import atorgat CP 2017: 22.793,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019: 22.793,00 € anuals

Fitxa 7.2 – Migracions i Ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i accions
 Import atorgat CP 2017: 1.000,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019: 1.000,00 € anuals

Fitxa 37 – Plans i mesures d’igualtat en el treball
 Import pressupostat:     2.600,00 €
 Import atorgat CP 2017:     2.370,00 €

Fitxa 43 – Plans locals i comarcals de Joventut
 Import pressupostat: 141.822,86 €
 Import atorgat CP 2017:   12.880,00 €
 Import atorgat previst CP 2018 al CP 2019:   12.880,00 € anuals

10. La forma de finançament dels diferents serveis, així com les obligacions econòmiques, la 
justificació i la gestió econòmica consten dins dels acords, annexos i fitxes de l’addenda al 
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Calafell, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017, la qual 
s’adjunta a l’expedient.

11. La vigència d’aquest Contracte Programa s’estableix des de l’1 de gener del 2017 fins al 31 de 
desembre del 2019, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del 
Contracte Programa del 2019, que s’han d’executar el 2020, i sens perjudici que pugui ser revisat 
d’acord amb les modificacions del marc normatiu català que es puguin produir i en funció dels 
resultats dels treballs que les parts signatàries acorden al present document.

12. La coordinadora del Departament de Qualitat de Vida ha emès informe on proposa a la Junta de 
Govern Local la ratificació de l’addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Calafell, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtats, per al 
2017. 

13. Vist informe del departament de secretaria on informa favorablement a la ratificació de d’aquesta 
addenda.
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Fonaments de dret

- Articles 25.1 i 57 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

- Articles 66, 67.c) 146 i 150 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 (TRLMRLC).

- Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

- Articles 31.2 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

- Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

- Articles 6.1, 7.3.b) i Disposició final quarta, apartat 3r de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes.

- Articles 56, 64 i Disposició addicional primera de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista.

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

PRIMER.- Ratificar l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Calafell , en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017. 
 
SEGON.- Acceptar l’aportació econòmica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat per als serveis descrits anteriorment i en la forma que consta en els acords, annexos i fitxes 
de l’Addenda al contracte 2016-2019 per al 2017.

TERCER.- La vigència d’aquest Contracte Programa s’estableix des de l’1 de gener del 2017 fins al 31 
de desembre de 2019.

QUART.- Publicar aquesta addenda al portal de transparència de l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat 
i als departaments d’Intervenció, de Tresoreria i de Joventut.

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

4.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME
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4.1.1. PROPOSTA JGL APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER A LES OBRES DE CANALITZACIÓ 
DE GAS AL C/ SANT PERE, 66 DE CALAFELL I NÚM. 9968/2017    

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

Número d’expedient: 9968/2017   
Interessat: GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

1. Fets

1.1 En data 30 d'octubre de 2017, GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A., va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres per la realització de les obres consistents en la canalització sobre vorera i 
calçada de 6,8 m x 0,4 mal c/ Sant Pere, 66 de Calafell i s/ref. GDE 12317080049.

1.2 En data 16 de novembre de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès l’informe favorable que 
consta a l’expedient amb les següents condicions particulars:

- Els treballs a realitzar són els que consten a la documentació tècnica presentada.
- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a l’administració la 

finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per tècnic competent i visat si 
s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans 

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball no hi 

quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat de 

la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30 cms. 
d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran 
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de 
tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel 
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà ni 
sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents, així 

com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud caldrà 

tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades. 
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb el 

que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització corresponent al 
departament de Via Pública de l’ajuntament.
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- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
- Caldrà fer dipòsit de la fiança de gestió de residus per obres, d’acord amb el que estableix l’article 

19 de la OF 2.1.5 “Taxa per llicències o la comprovació d’activitats o obres comunicades en 
matèria d’urbanisme” de l’actual ordenança Fiscal.  

L’import de la fiança queda fixat en la quantia d’11 €/tona amb un import mínim de 150 €. 
S’estableix un import de 150€  com a fiança de gestió de residus (import mínim fixat a 
l’ordenança fiscal) ja que els treballs que es pretenen realitzar no superen les 13,63 tones de 
residus.

Aquest informe s’emet estrictament des de la vessant de les instal·lacions que es pretenen realitzar, 
sense emetre cap pronunciament de caire urbanístic, ni les competències corresponents al 
Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria, ni d’altres organismes que hi puguin ser 
implicats.

1.3 L’assessor jurídic ha emès informe corresponent que consta a l’expedient en sentit favorable a la 
concessió de la llicència.

2. Fonaments de dret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr./a la Sra. GAS NATURAL 
CATALUNYA SDG S.A. llicència urbanística d’obres menors per realitzar les obres descrites als fets 
d’aquesta resolució al c/ Sant Pere, 66 de Calafell.

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

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

4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una declaració responsable de l’inici de les obres 
i, posteriorment, una del final de les obres, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU. 

5. Aprovar la liquidació de la taxa que va ser abonada per la tramitació de la llicència urbanística, 
d’acord amb l’Ordenança fiscal Núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme.
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6.1  Aprovar la liquidació pel següent concepte:

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

6.2   Aprovar la liquidació adjunta com a ANNEX 1 pels següents conceptes:

- Fiança esmentada a l’apartat 2.8 dels fonaments de dret de la present resolució. 

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

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

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

9.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la 
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

9.2. Contra els punts 5è i 6è de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les 
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de 
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:35, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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