
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/2JGL2016/2JGL2016/2JGL2016/2    

A Calafell, en data 14 de gener de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 

SR. JOSE MANUEL TEJEDOR GONZALEZ 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sra. MARIA LLUISA  LASTRA FLORES 
Sr. MIGUEL ANGEL PERIN TIENDA 
Sr. JUAN JOSE GARCIA ÀLVAREZ 
SR. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.----    ACTES PER APROVARACTES PER APROVARACTES PER APROVARACTES PER APROVAR    

1.1. JGL2015/47 ordinari 17/12/2015 
1.2. JGL2015/48 ordinari 23/12/2015 

2222....1111....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    

2222....1111....1111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000222277778888    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    EEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSS    DDDDEEEE    RRRREEEEPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

Fets: 

1. Vistes el recurs presentat  pel Sr. D. T. M.  a correus en data 01/09/15 registre d'entrades
núm. 31002 de data 03/09/15 en virtut de la denuncia formulada en data 15/02/15 per infracció a
l'article 74  de l'ordenança Municipal sobre convivència ciutadana i ús dels espais públics,
contra acord de la Junta de Govern Local de data 06/08/15 en el que s’aprova la Resolució, en que
exposa:



1. Manca de notificació efectiva
2. Que els fets succeïts es trobava amb tres coneguts coincidint amb les festes de Calafell, dos

d’ells van discutir sense agressions i al presentar-se la policia en aquell moment tot estava
tranquil.

3. A causa de la notificació rebuda i posat en contacte amb les persones presents, aquets
manifesten que la seva sanció va ser arxivada.

4. Sol·licita l’arxiu de l’expedient.

2 L’instructor va formular en data 28/04/15 el plec de càrrecs que no va presentar escrit 
d’al·legacions, a través del qual s'imputava al Sr D. T. M. en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció  Greu de l'ordenança municipal, tipificada a l’article 74 
perquè presumptament  va protagonitzar els fets que es transcriuen literalment en el decret 
d'incoació i Plec de Càrrecs. 

3. Que la tramitació de l’expedient s’han observats tots els preceptes legals establerts, decret
278/1993de 9 de novembre i llei 30/92 de 26 de novembre.

4. Que els decrets d’inici , proposta de resolució han estat notificat de conformitat amb el que
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 59.Havent-se fet aquestes notificacions en el
domicili que consta a l’Ajuntament, i estant el mateix obert al públic durant els dies i hores en que
es va procedir a portar el correu, podem entendre’s que es compleixen els requisits establerts per la
llei, per entendre’s els actes administratius coma ben notificats de conformitat amb la doctrina i
jurisprudència (entre d’altres sentència TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª,
de 2 de octubre de 2014 Recurso 2010/2012. Ponente: JUAN GONZALO MARTINEZ MICO).

5. Que la Resolució aprovada en Junta de Govern Local va ser notificada de conformitat llei 30/92
de 26 de novembre, havent estat aquesta rebuda en el domicili segons justificant de recepció  de
data 28/08/2015.

Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:Fonaments de Dret:    

1. Que en l’acord de J.G.L. de data 06/08/2015 en la que s’aprova la Resolució, que va ser
imposada la sanció de 172.00.-€-, en el que se li dona un termini d’interposar recurs de reposició
en el període d’un mes, utilitzant aquest dret.

2. Que conformitat amb les al·legacions presentades és sol·licita informe a la policia manifesta que
“En data 23/11/15 els agents actuants informen que llegides les al·legacions exposades per el Sr.
D. T. M., sobre els fets ocorreguts el dia 15/02/15, No es Ratifiquen en la denuncia feta el dia dels
fets i ho comuniquen pels efectes oportuns.”

3. Que la resolució serà motivada de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de
novembre de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú
així con el R.D. 320/94 de 25 de febrer, exposant que “s’actuarà segons documentació adjunta a
l’expedient i de conformitat amb l’informe de la policia.”

4. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que



siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos 
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats. Que la praxis jurisprudencial , la certesa i la 
veracitat de les actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per 
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta. 

5. Resultant que de conformitat amb les actuacions dutes a terme ha estat provat que els fets
descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, després de l’estudi de les al·legacions, es comprova que no es
poden imputar els fets segons informe policial.

6. Pel que la responsabilitat dels fets esmentats NO recau presumptament sobre el Sr. D. T. M.

7. El que disposa l'article 116 i 117 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

8. El que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

9. 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.

10. 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: 

PRIMER.- ESTIMAR el recurs presentat contra  l’expedient sancionador núm. 4303715000278 del 
Sr. D. T. M. amb DNI 47995305-D, aprovant l'arxiu de l'expedient. 

SEGON.-    Cal que es notifiqui la present resolució, amb l’atorgament del termini per presentar 
al·legacions a què fa referència ell Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals, un cop complerts 
aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan competent per resoldre l’arxiu de l’expedient. 

TERCER.-     PROPOSAR l’arxiu de l’expedient de conformitat amb tot l’exposa’t. 

QUART.- NOTIFICAR el present Decret a l'interessat i al departament de Serveis Econòmics. 

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



2.2.2.2.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A L’EDIFICI DE LA CTRA. DE PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A L’EDIFICI DE LA CTRA. DE PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A L’EDIFICI DE LA CTRA. DE PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A L’EDIFICI DE LA CTRA. DE 
BARCELONA, 90BARCELONA, 90BARCELONA, 90BARCELONA, 90----92 I C. BAIXADOR, 1592 I C. BAIXADOR, 1592 I C. BAIXADOR, 1592 I C. BAIXADOR, 15----17 DE SEGUR  DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 1/16)17 DE SEGUR  DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 1/16)17 DE SEGUR  DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 1/16)17 DE SEGUR  DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 1/16)    

FetsFetsFetsFets 

En data 18 de setembre de 2015, l’arquitecte tècnic del Departament d’Urbanisme fa inspecció a la 
finca de la Ctra. de Barcelona, 90-92 i c. Baixador, 15-17 de Segur de Calafell, per la comprovació 
de l’estat de les seves façanes i emet l’informe adjunt com a Document Núm. 1.  

En data 4 de gener de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme ha emès informe en relació a 
la tramitació del present expedient. S’adjunta a la present resolució com a Document núm. 2. 

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret 

Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota 
classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, 
salubritat 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 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.  

L’article 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que 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: 

1.1.1.1.----    Iniciar    expedient d’ordre d’execució a la Mancomunitat de Propietaris de l’edifici Mercat situat a 
la ctra. de Barcelona, 90-92 i el c. Baixador, 15-17 de Segur de Calafell, per les actuacions i treballs, 
que es detallen a continuació, a la façana de l’edifici de la mateixa adreça: 

a) Redacció de projecte de rehabilitació i reparació de les façanes i humitats, signat per un
tècnic competent.
b) Programa de l’execució dels treballs.
c) Execució dels treballs recollits en el projecte, prèvia llicència municipal d’obres.

2222.- Ordenar a la propietat l’adopció immediata de les mesures cautelars següents: 

a) Sanejament i retirada de les parts de la façana que presentin manca d’adherència.
b) Tancament i precinte de la porta d’accés en planta semisoterrani a l’antic mercat , en

façana est, que en aquests moments permet l’accés a l’edifici de persones al·lienes.



3.3.3.3.----    Concedir a la Mancomunitat de Propietaris de l’edifici Mercat de la ctra. de Barcelona, 90-92 i 
el c. Baixador, 15-17 de Segur de Calafell, com a interessada i responsable del compliment de 
l’obligació esmentada, un termini de 15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que cregui convenient a la defensa dels 
seus drets i interessos. 

4.4.4.4.----    Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

5.5.5.5.----    Notificar aquesta resolució als interessats. 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. ORDENACIÓ D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A LA FINCA DEL C. DE LA ORDENACIÓ D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A LA FINCA DEL C. DE LA ORDENACIÓ D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A LA FINCA DEL C. DE LA ORDENACIÓ D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ A LA FINCA DEL C. DE LA 
COMTESSACOMTESSACOMTESSACOMTESSA    DE LA MOTA, 9ADE LA MOTA, 9ADE LA MOTA, 9ADE LA MOTA, 9A----9B DE SEGUR DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 137/15)9B DE SEGUR DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 137/15)9B DE SEGUR DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 137/15)9B DE SEGUR DE CALAFELL (EXP. NÚM. OE 137/15)  

Fets Fets Fets Fets 

Per acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2015 es va iniciar expedient d’ordre 
d’execució per la neteja de la finca situada al c. Comtessa de la Mota, 9A-9B de Segur de Calafell, 
propietat de Maol Grupo Inmobiliario, SL. 

En aquell mateix decret es va concedir al propietari un termini d’audiència de 15 dies per examinar 
l’expedient i presentar al·legacions. Durant aquest termini la persona interessada va presentar escrit 
sol·licitant ajornar el termini per realitzar la neteja del solar esmentat i poder  efectuar-la al període 
comprès entre març i maig de 2016. 

Vist l’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 21 de desembre de 2015, adjunt com a 
Document Núm. 1, del qual es desprèn que no s’ha dut a terme la neteja del solar i que per la 
temporada en que estem creu convenient acceptar l’ajornament proposat per la interessada. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme. 

D’acord amb l’article 83 i 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que 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: 

1111.- Ordenar a Maol Grupo Inmobiliario, SL, com a propietari de la finca situada a c. Comtessa de la 
Mota, 9A-9B de Segur de Calafell, que executi la neteja del solar durant el termini comprès entre 
els mesos de març i maig de 2016. 

2222.- Advertir al Maol Grupo Inmobiliario, SL que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà 
executar-la subsidiàriament, a costa i amb càrrec seu, o bé podrà imposar-li multes coercitives, 
reiterades en el temps, fins que compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució, 
l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros. 



3333.- Advertir als interessats que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 

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

4.4.4.4.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSPROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

FetsFetsFetsFets    

Vistos els informes emesos per l’inspector d’obres del departament d’urbanisme, incorporats als 
seus respectius expedients administratius, pels que proposa tramitar el pertinent expedient d’ordre 
d'execució contra els propietaris dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es 
detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 

1. Per la neteja del pati posterior de la finca situada al c. Clos del Rectoret, 4 de Calafell,
propietat de PROMOCIONS CALAFONT, SL (exp. núm. OE 155/15).

2. Per la neteja del solar situat al c. Jaume Rafel, 33, cantonada c. Dr. Vandellós de la Urb.
Masia de la Font de Calafell, propietat de INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA (exp.
núm. OE 156/15).

3. Per la neteja del solar propietat del Sr. P. P. B. (exp. núm. OE 157/15).
4. Per la neteja del solar situat a l’av. Argentina, 17 i av. Espanya, 331 de Segur de Calafell,

propietat de SAREB, SA (exp. núm. OE 158/15).
5. Per la neteja del solar  situat a l’av. Argentina, 19 i av. Espanya, 327-329 de Segur de

Calafell, propietat de PROMOCIONES VILOPARK, SL (exp. núm. OE 159/15).
6. Per la neteja del solar propietat del Sr. M. El G. Al G. (exp. núm. OE 160/15).
7. Per la neteja del solar  (exp. núm. OE 161/15).
8. Per la neteja dels solars situats al c. Canadà, 14-18 cantonada c. Guaianes, 8 de Segur de

Calafell, propietat de CONSTRUCCIONES DARPOL, SL (exp. núm. OE 162/15).
9. Per la neteja del solar, propietat del Sr. J. B. M. (exp. núm. OE 163/15).

10. Per la neteja del solar i el buidat i neteja de la piscina de la finca propietat de
M. J. Sa. G.(exp. núm. 164/15).

11. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca propietat dels Srs. A. C. G. F.
i A. G. F. (exp. núm. OE
165/15).

12. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca propietat del Sr. J. M. G. Q.
(exp. núm. 166/15).

13. Per la neteja del solar propietat de la Sra. R. G. R. (exp. núm. 167/15).



14. Per la neteja del solar  propietat del Sr. J. C. A. M. J. i la Sra. A. R. F. (exp. núm. 168/15).
15. Pel desmuntatge i retirada del porxo de fusta cremat a la finca propietat del Sr. M. M. P. i

la Sra. C. R. G. (exp. núm. 169/15).

Vistos els informes jurídics de l’Àrea d´Urbanisme, incorporats als seus respectius expedients 
administratius, en relació al tràmit dels expedients administratius de les ordres d’execució per la 
conservació i neteja dels solars. 

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

1.1.1.1.---- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la conervació i rehabilitació dels terrenys, construccions 
i instal·lacions que tot seguit es detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i 
rehabilitació: 

1. Per la neteja del pati posterior de la finca situada al c. Clos del Rectoret, 4 de Calafell,
propietat de PROMOCIONS CALAFONT, SL (exp. núm. OE 155/15).

2. Per la neteja del solar situat al c. Jaume Rafel, 33, cantonada c. Dr. Vandellós de la Urb.
Masia de la Font de Calafell, propietat de INMOBILIARIA MASIA DE LA FONT, SA (exp.
núm. OE 156/15).

3. Per la neteja del solar propietat del Sr. P. P. B. (exp. núm. OE 157/15).



4. Per la neteja del solar situat a l’av. Argentina, 17 i av. Espanya, 331 de Segur de Calafell,
propietat de SAREB, SA (exp. núm. OE 158/15).

5. Per la neteja del solar  situat a l’av. Argentina, 19 i av. Espanya, 327-329 de Segur de
Calafell, propietat de PROMOCIONES VILOPARK, SL (exp. núm. OE 159/15).

6. Per la neteja del solar propietat del Sr. M. El G. Al G. (exp. núm. OE 160/15).
7. Per la neteja del solar (exp. núm. OE 161/15).
8. Per la neteja dels solars situats al c. Canadà, 14-18 cantonada c. Guaianes, 8 de Segur de

Calafell, propietat de CONSTRUCCIONES DARPOL, SL (exp. núm. OE 162/15).
9. Per la neteja del solar propietat del Sr. J. B.

M. (exp. núm. OE 163/15).
10. Per la neteja del solar i el buidat i neteja de la piscina propietat de M. J. S. G.

(exp. núm. 164/15).
11. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca spropietat dels Srs. A. C. G. F.

i A. G. F. (exp. núm. OE
165/15).

12. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca propietat del Sr. J. M. G. Q.
(exp. núm. 166/15).

13. Per la neteja del solar propietat de la Sra. R. G. R. (exp. núm. 167/15).
14. Per la neteja del solar propietat del Sr. J. C. A. M. J. i la Sra. A. R. F. (exp. núm. 168/15).
15. Pel desmuntatge i retirada del porxo de fusta cremat a la finca propietat del Sr. M. M. P. i

la Sra. C. R. G. (exp. núm. 169/15).

2.2.2.2.---- Notificar la present resolució als interessats i concedir deu (10) dies, a comptar de l’endemà de 
la notificació d’aquesta resolució, per que, si ho consideren, puguin examinar l’expedient 
administratiu en el nostre departament d’urbanisme, Plaça de la Constitució, 5, (de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores, telf. 977.69.90.09) i al·leguin el que creguin convenient en defensa dels 
seus drets i interessos. 

3.3.3.3.---- Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. 2.2.4. PROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS D’ORDRE D’EXECUCIÓ 

AncecedentsAncecedentsAncecedentsAncecedents    

Vistos els expedients d’ordre d’execució que es relacionen a continuació per estar incomplint les 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, segons la normativa vigent a les finques que 
tot seguit es detallen: 



1- Expedient núm. OE 21/12, iniciat per Decret 2012/1381 de data 4/4/12, contra la Sra.
I. P. J. per la neteja del local  de la Urb. Mas Mel de Calafell.

2- Expedient núm. OE 47/12, iniciat per Decret 2012/2808 de 3 de juliol de 2012 contra 
VILA BURCA CONSTRUCCIONES, SL, per la neteja del solar i la retirada dels materials 
de construcció de la finca situada al c. Àustria, 14-16 de Segur de Calafell.

3- Expedient núm. OE 125/12, iniciat per 2012/4376 de 31 d’octubre de 2012, contra
J. Mª G. ., per la neteja del solar i la poda de l’arbrat de la finca situada a la urb. 
Calafell Park de Calafell.

4- Expedient núm. OE 130/12, iniciat per Decret 2012/4692 de 26 de novembre de 2012, 
contra ALISEOS I PROMOCIONES ALIPRO, SL, per la neteja del solar situat a l’Av. 
Tibidabo, 17 de la urb. Segur de Dalt de Calafell.

5- Expedient núm. OE 13/13 iniciat per Decret 2013/476 de 12 de febrer de 2013 contra 
el Sr. A. R. E. S. i B. H. S. per la neteja de la finca i el buidat i neteja de la piscina de la 
finca situada al c. Colombia, de Segur de Calafell.

6- Expedient núm. OE 162/13, iniciat per Decret 2013/4633 de 21 d’octubre de 2013, 
contra la Ctat . de Propietaris Edifici Vendrell, bloc B per l’estat de la finca situada al c. 
Baix Penedès, 1 de Calafell Poble.

7- Expedient núm. 177/13, iniciat per Decret 2013/5009 de 12 de novembre de 2013 
contra els germans O. J. per l’estat de la finca situada al c. Mallorca,  de Calafell Platja.

8- Expedient núm. OE 11/14, iniciat per Decret 2014/505 de 6 de febrer de 2014 contra 
PROMOCIONES DJ 2001, SL  per la neteja de la finca situada al c. Major, 26 de 
Calafell.

9- Expedient núm. OE 64/14, iniciat per Decret 2014/3647 de 20 de juny de 2014 contra 
la Sra. Mª P. J. M. per la netaja de la finca situada a  la Urb. Valldemar a Calafell.

10- Expedient núm. OE 66/14, iniciat per Decret 2014/3608 de 19 de juny de 2014 contra 
el Sr. J. T. S. i N. T. S. per la neteja del solar i la poda de l’arbrat de la finca situada al
c. Romania Segur de Calafell.

11- Expedient núm. OE 92/14, iniciat per Decret 2014/4197 de 28 de juliol de 2014 contra 
MIRADOR DEL ROMANÍ, SA, per la neteja de la finca situada a la Carrerada d’en Ralet,
162-164 de la urb. La Bonanova de Calafell.

12- Expedient núm. OE 105/14 iniciat per Decret 2014/4494 de 8 d’agost de 2014 contra 
el Sr. I. W. per la neteja de la finca situada al c. Foix de Calafell.

13- Expedient núm. OE 131/14, iniciat per Decret  2014/5057 de 30 de setembre de 2014 
contra la Comunitat de Propietaris de l’edifici a l’Av. Jaume Soler, 57 de Calafell per la 
reparació del voladís de la coberta de l’edificació situada a la mateixa adreça.

14- Expedient núm. OE 135/14, iniciat per Decret 2014/5204 de 8 d’octubre de 2014 
contra el Sr. J. G. G. i la Sra. L. M. I. per la neteja del solar situat al c. Àustria de Segur 
de Calafell.

15- Expedient núm. OE 136/14, iniciat per Decret 2014/5182 de 7 d’octubre de 2014 
contra la Ctat de propietaris de l’edifici al c. Vilamar, 54 de Calafell per l’estat de la 
finca situada a la mateixa adreça.

16- Expedient núm. OE 140/14, iniciat per Decret 2014/5301 de 13 d’octubre de 2014 
contra la Sra. Mª P. J. M. per la neteja de la finca situada al c. Clavell de la Urb. 
Montmar de Calafell. 



17- Expedient núm. OE 151/14, iniciat per Decret 2014/5649 de 7 de novembre e 2014
contra el Sr. J. P. M. Sa. per la neteja del solar situat al c. Bolívia de Segur de Calafell.

18- Expedient núm. OE 11/15, iniciat per Decret 2015/679 de 20 de febrer de 2015 contra
CPRUÑIS MAXIMA PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, SA per la neteta del solar i el
tancament dels accessos i les finestres a la finca situada al c. Mar, 6-8 de Calafell.

19- Expedient núm. OE 30/15, iniciat per Decret 2015/1490 de 9 d’abril de 2015, contra el
Sr. M. T. S., per la neteja del solar i la poda de l’arbrat de la finca situada al c. Mèdol de
Segur de Calafell.

20- Expedient núm. OE 53/15, iniciat per Decret 2015/2585 de 12 de juny de 2015 contra
GESTORIA MAÑÉ ASSESSORS, SA, per la neteja de les finques situades a l’av. Marca
Hispànica, 158-160 de la Urb. Segur de Dalt a Calafell.

21- Expedient núm. OE 60/15, iniciat per Decret 2015/2587 de 12 de juny de 2015 contra
SAREB, SA, per la neteja de la finca situada al c. Pacífic, 4A de Segur de Calafell.

22- Expedient núm. OE 61/15, iniciat per Decret 2015/2607 de 12 de juny de 2015 contra
el Sr. F. G. C. per la neteja de la finca situada al c. Frederic Mistral, de la Urb.
Bonanova de Calafell.

23- Expedient núm. OE 64/15, iniciat per Decret 2015/2608 de 12 de juny de 2015 contra
el Sr. J. M. B. i la Sra. A. P. P. per la neteja del solar i la retallada de la tanca vegetal de
la finca situada al c. Carmen Desvalls de Segur de Calafell.

24- Expedient núm. OE 69/15, iniciat per Decret 2015/2600 de 12 de juny de 2015 contra
DESARROLLOS INMOBILIARIOS GRUPO GAUDIR, II, SL, per la neteja de la finca situada
a l’av. Torre dels Escipions, 34-38 de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

25- Expedient núm. OE 70/15, iniciat per Decret 2015/2598 de 12 de juny de 2015 contra
CATALUNYA BANC, SA per la neteja de la finca situada al c. Antilles, 18 A de Calafell.

26- Expedient núm. OE 79/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de
2015 contra UNNIM, SAU per la neteja del solar i la reparació del filat metàl·lic de la
finca situada a l’av. Torre dels Escipions, 68-78 i av. Sta. Maria de Montserrat. 73-91
de Segur de Calafell.

27- Expedient núm. OE 80/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de
2015 contra el Sr. M. C. D., per la neteja de la finca situada al c. Arboç de la Urb.
Calafell Park de Calafell.

28- Expedient núm. OE 81/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de
2015 contra EDIFICANT, SL, per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions, 77
de la Urb. Segur de Dalt a Calafell.

29- Expedient núm. OE 83/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de
2015 contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Argentina, 1-5 de  Segur
de Calafell.

30- Expedient núm. OE 84/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de
2015 contra la Sra. M. M. V. per la neteja del solar situat al c. Panamà
cantonada c. Xile de Segur de Calafell.

31- Expedient núm. OE 85/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de
2015, contra la Sra. J. M. V., per la neteja del solar situat al c. Xile cantonada c. Costa
Rica de Segur de Calafell.

32- Expedient núm. OE 88/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de
2015 contra GAUDIR COSTA, SL, per la neteja del solar situat a l’av. Cossetània, 91-97
cantonada c. Josep Vicenç Foix, 18-20 de la Urb. Mas Mel de Calafell.

33- Expedient núm. OE 90/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de
2015, contra SOLMI 2001, SL, per l’estat de la façana i terrasses de l’edifici situat al c.
Montserrat, 15 de Calafell.



34- Expedient núm. OE 92/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de
2015, contra el Sr. M. M. G. per la neteja del solar situat al c. Frederic Mistral de
la Urb. La Bonanova de Calafell.

35- Expedient núm. OE 93/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de
2015, contra la Sra. S. P. G., per la neteja del solar situat a l’av. França de Segur de
Calafell.

36- Expedient núm. OE 94/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de
2015 contra el Sr. L. M. M. de la M., per la neteja dels solars situats al
c. Rasa del Meix de la Urb. La Bonanova de Calafell.

37- Expedient núm. OE 95/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de
2015, contra la Sra. G. V. V. i altres per la neteja de la parcela i polígon de
rústega/c. Baix Penedès i Llevadora Maria Vives de Calafell.

38- Expedient núm. OE 98/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost de
2015, contra el Sr. J. B J, per la instal·lació de la barana al balcó de la finca situada al c.
Vístula de Segur de Calafell.

39- Expedient núm. OE 101/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015, contra COMARO, SL per la neteja del solar al c. Pep Ventura, 25 de la Urb.
Mas Romeu de Calafell.

40- Expedient núm. OE 102/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015, contra els Hereus de Carme Desvalls Trias per la neteja del solar situat al c.
Costes del Garraf de Segur de Calafell.

41- Expedient núm. OE 104/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015 contra el Sr. J  T per la neteja del solar situat al c. Eduard Toldrà de la
Urb. Mas Romeu de Calafell.

42- Expedient núm. OE 106/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015, contra el Sr. A R A per la neteja del solar situat a l’av. Sta. Maria de
Montserrat de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

43- Expedient núm. OE 107/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015 contra la Sra. M. C. O. Q. per la neteja del solar situat al c. Mèxic de Segur
de Calafell.

44- Expedient núm. OE 108/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015, contra la Sra. Mª T. Ro. R. per la neteja del solar situat al c. Terral de Dalt de la
Urb. Mas Mel de Calafell.

45- Expedient núm. OE 110/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost
de 2015, contra el Sr. E. G. O., per la neteja del solar situat al c. Terral de Dalt de la
Urb. Mas Mel de Calafell.

46- Expedient núm. OE 111/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra el Sr. J. A. S. P., per la neteja del solar situat al c. Colòmbia de
Segur de Calafell.

47- Expedient núm. OE 113/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra la Sra. J. G. B. P., per la neteja del solar situat al c. Viella de la Urb.
Calafell Park de Calafell.

48- Expedient núm. OE 114/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions, 81
de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

49- Expedient núm. OE 115/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra la Sra. S. P. G., per la neteja del solar situat a la Ronda Universitat de
Segur de Calafell.

50- Expedient núm. OE 116/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra el Sr. R. A. C., per la neteja del solar situat al c. Roine de Segur de
Calafell.



51- Expedient núm. OE 118/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra GARCIA BURLÓ, SL, per la neteja del solar situat a la Ctra. de
Barcelona, 89 de Segur de Calafell.

52- Expedient núm. OE 120/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost
de 2015, contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat al c. Llobregat, 6 de Segur de
Calafell.

53- Expedient núm. OE 121/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2015, contra el Sr. I. P. P. i la Sra. T. J. B. per la neteja del solar situat a
l’av. Espanya de Segur de Calafell.

54- Expedient núm. OE 122/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2015, contra la Sra. F. P. B. per la neteja del solar situat al
c. Rosa de la Urb. Valldemar de Calafell.

55- Expedient núm. OE 123/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2015, contra el Sr. X. U. B. i la Sra. E. B., per la neteja del solar i el
manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Rosa de la Urb. Montmart de
Calafell.

56- Expedient núm. OE 124/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2015, contra ALISEDA, SA, per la neteja del solar situat al c. Dàlia, 81 A
de la Urb. Valldemar de Calafell.

57- Expedient núm. OE 128/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2015, contra INMOCAPA, SL per la neteja del solar i tancament dels
forats de l’estructura de la finca situada al c. Llorenç Villalonga, 10-12 cantonada
Joanot Martorell de la Urb. Mas Mel de Calafell.

58- Expedient núm. OE 129/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 24 de
setembre de 2015, contra la Sra. M. R. V. per la neteja del solar situat al
c. Illes Filipines de Segur de Calafell.

59- Expedient núm. OE 138/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 15 d’octubre
de 2015 contra la Ctat. De Propietaris de l’edifici del c. Monturiol, 1 de Calafell per
l’estat de la façana del mateix edifici.

Vistos els informes emesos per part de l’Inspector d’Obres Municipal que s’incorporen als respectius 
expedients. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist l’article 202 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

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: 

1.1.1.1.----    Declarar l’arxiu dels expedients que es relacionen a continuació per haver-se executat el que es 
demanava als acords d’inici d’expedient d’ordre d’execució que tot seguit es detallen: 

1- Expedient núm. OE 21/12, iniciat per Decret 2012/1381 de data 4/4/12, contra la Sra.
I. P. J. per la neteja del local  situat al c. Josep Carner de la Urb. Mas Mel de Calafell.



2- Expedient núm. OE 47/12, iniciat per Decret 2012/2808 de 3 de juliol de 2012 contra 
VILA BURCA CONSTRUCCIONES, SL, per la neteja del solar i la retirada dels materials 
de construcció de la finca situada al c. Àustria, 14-16 de Segur de Calafell.

3- Expedient núm. OE 125/12, iniciat per 2012/4376 de 31 d’octubre de 2012, contra
J. Mª G. C., per la neteja del solar i la poda de l’arbrat de la finca situada a l’Av. 
Central de la urb. Calafell Park de Calafell.

4- Expedient núm. OE 130/12, iniciat per Decret 2012/4692 de 26 de novembre de 2012, 
contra ALISEOS I PROMOCIONES ALIPRO, SL, per la neteja del solar situat a l’Av. 
Tibidabo, 17 de la urb. Segur de Dalt de Calafell.

5- Expedient núm. OE 13/13 iniciat per Decret 2013/476 de 12 de febrer de 2013 contra 
el Sr. A. R. E. Sa. i B. H. S. per la neteja de la finca i el buidat i neteja de la piscina de 
la finca situada al c. Colombia de Segur de Calafell.

6- Expedient núm. OE 162/13, iniciat per Decret 2013/4633 de 21 d’octubre de 2013, 
contra la Ctat . de Propietaris Edifici Vendrell, bloc B per l’estat de la finca situada al c. 
Baix Penedès, 1 de Calafell Poble.

7- Expedient núm. 177/13, iniciat per Decret 2013/5009 de 12 de novembre de 2013 
contra els germans O. J. per l’estat de la finca situada al c. Mallorca de Calafell Platja.

8- Expedient núm. OE 11/14, iniciat per Decret 2014/505 de 6 de febrer de 2014 contra 
PROMOCIONES DJ 2001, SL  per la neteja de la finca situada al c. Major, 26 de 
Calafell.

9- Expedient núm. OE 64/14, iniciat per Decret 2014/3647 de 20 de juny de 2014 contra 
la Sra. Mª P. J. M. per la netaja de la finca situada al c. Clavell de la Urb. Valldemar a 
Calafell.

10- Expedient núm. OE 66/14, iniciat per Decret 2014/3608 de 19 de juny de 2014 contra 
el Sr. J. T. S. i N. T. S. per la neteja del solar i la poda de l’arbrat de la finca situada al
c. Romania de Segur de Calafell.

11- Expedient núm. OE 92/14, iniciat per Decret 2014/4197 de 28 de juliol de 2014 contra 
MIRADOR DEL ROMANÍ, SA, per la neteja de la finca situada a la Carrerada d’en Ralet,
162-164 de la urb. La Bonanova de Calafell.

12- Expedient núm. OE 105/14 iniciat per Decret 2014/4494 de 8 d’agost de 2014 contra 
el Sr. I. W. per la neteja de la finca situada al c. Foix de Calafell.

13- Expedient núm. OE 131/14, iniciat per Decret  2014/5057 de 30 de setembre de 2014 
contra la Comunitat de Propietaris de l’edifici a l’Av. Jaume Soler, 57 de Calafell per la 
reparació del voladís de la coberta de l’edificació situada a la mateixa adreça.

14- Expedient núm. OE 135/14, iniciat per Decret 2014/5204 de 8 d’octubre de 2014 
contra el Sr. J. G. G. i la Sra. L. M. I. per la neteja del solar situat al c. Àustria de Segur 
de Calafell.

15- Expedient núm. OE 136/14, iniciat per Decret 2014/5182 de 7 d’octubre de 2014 
contra la Ctat de propietaris de l’edifici al c. Vilamar, 54 de Calafell per l’estat de la 
finca situada a la mateixa adreça.

16- Expedient núm. OE 140/14, iniciat per Decret 2014/5301 de 13 d’octubre de 2014 
contra la Sra. Mª P. J. M. per la neteja de la finca situada al c. Clavell de la Urb. 
Montmar de Calafell.

17- Expedient núm. OE 151/14, iniciat per Decret 2014/5649 de 7 de novembre e 2014 
contra el Sr. J. P. M. S. per la neteja del solar situat al c. Bolívia de Segur de Calafell. 



18- Expedient núm. OE 11/15, iniciat per Decret 2015/679 de 20 de febrer de 2015 contra 
CPRUÑIS MAXIMA PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, SA per la neteta del solar i el 
tancament dels accessos i les finestres a la finca situada al c. Mar, 6-8 de Calafell.

19- Expedient núm. OE 30/15, iniciat per Decret 2015/1490 de 9 d’abril de 2015, contra el 
Sr. M. T. S., per la neteja del solar i la poda de l’arbrat de la finca situada al c. Mèdol de 
Segur de Calafell.

20- Expedient núm. OE 53/15, iniciat per Decret 2015/2585 de 12 de juny de 2015 contra 
GESTORIA MAÑÉ ASSESSORS, SA, per la neteja de les finques situades a l’av. Marca 
Hispànica, 158-160 de la Urb. Segur de Dalt a Calafell.

21- Expedient núm. OE 60/15, iniciat per Decret 2015/2587 de 12 de juny de 2015 contra 
SAREB, SA, per la neteja de la finca situada al c. Pacífic, 4A de Segur de Calafell.

22- Expedient núm. OE 61/15, iniciat per Decret 2015/2607 de 12 de juny de 2015 contra 
el Sr. F. G. C. per la neteja de la finca situada al c. Frederic Mistral de la Urb. 
Bonanova de Calafell.

23- Expedient núm. OE 64/15, iniciat per Decret 2015/2608 de 12 de juny de 2015 contra 
el Sr. J. M. B. i la Sra. A. P. P. per la neteja del solar i la retallada de la tanca vegetal 
de la finca situada al c. Carmen Desvalls de Segur de Calafell.

24- Expedient núm. OE 69/15, iniciat per Decret 2015/2600 de 12 de juny de 2015 contra 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS GRUPO GAUDIR, II, SL, per la neteja de la finca situada 
a l’av. Torre dels Escipions, 34-38 de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

25- Expedient núm. OE 70/15, iniciat per Decret 2015/2598 de 12 de juny de 2015 contra 
CATALUNYA BANC, SA per la neteja de la finca situada al c. Antilles, 18 A de Calafell.

26- Expedient núm. OE 79/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 
2015 contra UNNIM, SAU per la neteja del solar i la reparació del filat metàl·lic de la 
finca situada a l’av. Torre dels Escipions, 68-78 i av. Sta. Maria de Montserrat. 73-91 
de Segur de Calafell.

27- Expedient núm. OE 80/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 
2015 contra el Sr. M. C. D., per la neteja de la finca situada al c. Arboç de la Urb. 
Calafell Park de Calafell.

28- Expedient núm. OE 81/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 
2015 contra EDIFICANT, SL, per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions, 77 
de la Urb. Segur de Dalt a Calafell.

29- Expedient núm. OE 83/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 
2015 contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Argentina, 1-5 de  Segur 
de Calafell.

30- Expedient núm. OE 84/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 
2015 contra la Sra. M. M. V. per la neteja del solar situat al c. Panamà 
cantonada c. Xile de Segur de Calafell.

31- Expedient núm. OE 85/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 
2015, contra la Sra. J. M. V., per la neteja del solar situat al c. Xile, cantonada c. Costa 
Rica de Segur de Calafell.

32- Expedient núm. OE 88/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 
2015 contra GAUDIR COSTA, SL, per la neteja del solar situat a l’av. Cossetània, 91-97 
cantonada c. Josep Vicenç Foix, 18-20 de la Urb. Mas Mel de Calafell. 



33- Expedient núm. OE 90/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de 
015, contra SOLMI 2001, SL, per l’estat de la façana i terrasses de l’edifici situat al c. 
Montserrat, 15 de Calafell.

34- Expedient núm. OE 92/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de 
2015, contra el Sr. M. M. G. per la neteja del solar situat al c. Frederic Mistral de 
la Urb. La Bonanova de Calafell.

35- Expedient núm. OE 93/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de 
2015, contra la Sra. S. P. G., per la neteja del solar situat a l’av. França de Segur de 
Calafell.

36- Expedient núm. OE 94/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de 
2015 contra el Sr. L. M. M. de la M., per la neteja dels solars situats al
c. Rasa del Meix de la Urb. La Bonanova de Calafell.

37- Expedient núm. OE 95/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de 
2015, contra la Sra. G. V. V. i altres per la neteja de la parcela i polígon de 
rústega/c. Baix Penedès i Llevadora Maria Vives de Calafell.

38- Expedient núm. OE 98/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost de 
2015, contra el Sr. J. B. J., per la instal·lació de la barana al balcó de la finca situada al
c. Vístula de Segur de Calafell.

39- Expedient núm. OE 101/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015, contra COMARO, SL per la neteja del solar al c. Pep Ventura, 25 de la Urb. 
Mas Romeu de Calafell.

40- Expedient núm. OE 102/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015, contra els Hereus de Carme Desvalls Trias per la neteja del solar situat al c. 
Costes del Garraf de Segur de Calafell.

41- Expedient núm. OE 104/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra el Sr. J. R. T. per la neteja del solar situat al c. Eduard Toldrà de la 
Urb. Mas Romeu de Calafell.

42- Expedient núm. OE 106/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015, contra el Sr. A. R. A. per la neteja del solar situat a l’av. Sta. Maria de 
Montserrat de la Urb. Segur de Dalt de Calafell.

43- Expedient núm. OE 107/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015 contra la Sra. M. C. O. Q. per la neteja del solar situat al c. Mèxic de Segur 
de Calafell.

44- Expedient núm. OE 108/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015, contra la Sra. Mª T. R. R. per la neteja del solar situat al c. Terral de Dalt de la 
Urb. Mas Mel de Calafell.

45- Expedient núm. OE 110/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost 
de 2015, contra el Sr. E. G. O., per la neteja del solar situat al c. Terral de Dalt de la 
Urb. Mas Mel de Calafell.

46- Expedient núm. OE 111/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra el Sr. J. A. S. P., per la neteja del solar situat al c. Colòmbia de 
Segur de Calafell.

47- Expedient núm. OE 113/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra la Sra. J. G. . P., per la neteja del solar situat al c. Viella de la Urb. 
Calafell Park de Calafell.

48- Expedient núm. OE 114/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions, 81 
de la Urb. Segur de Dalt de Calafell. 



49- Expedient núm. OE 115/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra la Sra. S. P. G., per la neteja del solar situat a la Ronda Universitate 
Segur de Calafell.

50- Expedient núm. OE 116/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra el Sr. R. A. C., per la neteja del solar situat al c. Roine de Segur de 
Calafell.

51- Expedient núm. OE 118/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra GARCIA BURLÓ, SL, per la neteja del solar situat a la Ctra. de 
Barcelona, 89 de Segur de Calafell.

52- Expedient núm. OE 120/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 27 d’agost 
de 2015, contra SAREB, SA, per la neteja del solar situat al c. Llobregat, 6 de Segur de 
Calafell.

53- Expedient núm. OE 121/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015, contra el Sr. I. P. P. i la Sra. T. J. B. per la neteja del solar situat a 
l’av. Espanya de Segur de Calafell.

54- Expedient núm. OE 122/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015, contra la Sra. F. P. B. per la neteja del solar situat al
c. Rosa de la Urb. Valldemar de Calafell.

55- Expedient núm. OE 123/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015, contra el Sr. X. U. B. i la Sra. E. B., per la neteja del solar i el 
manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Rosa de la Urb. Montmart de 
Calafell.

56- Expedient núm. OE 124/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015, contra ALISEDA, SA, per la neteja del solar situat al c. Dàlia, 81 A 
de la Urb. Valldemar de Calafell.

57- Expedient núm. OE 128/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 3 de 
setembre de 2015, contra INMOCAPA, SL per la neteja del solar i tancament dels 
forats de l’estructura de la finca situada al c. Llorenç Villalonga, 10-12 cantonada 
Joanot Martorell de la Urb. Mas Mel de Calafell.

58- Expedient núm. OE 129/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 24 de 
setembre de 2015, contra la Sra. M. R. V. per la neteja del solar situat al
c. Illes Filipines de Segur de Calafell.

59- Expedient núm. OE 138/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 15 d’octubre 
de 2015 contra la Ctat. De Propietaris de l’edifici del c. Monturiol, 1 de Calafell per 
l’estat de la façana del mateix edifici. 

2222.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat aquest acte en 
el termini d´un mes a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei 
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs 
que estimeu procedent, d´acord amb el que disposa l´art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 



3.3.3.3.----    Notificar la present resolució als interessats. 

2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. PROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITATPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITATPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITATPROPOSTA D’ARXIU DE DIFERENTS EXPEDIENTS DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents 

Vistos els expedients de restauració de la legalitat que es relacionen a continuació per estar 
realitzant diferents infraccions urbanístiques segons la normativa vigent a les finques que tot seguit 
es detallen: 

1. Expedient núm. RL 23/11, iniciat per Decret 2011/4904 de 28 de novembre de 2015 contra 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, per la construcció d’una piscina (legalitzable) sense la 
preceptiva llicència a la finca situada al c. Manuel de Falla, 36 de la Urb. Mas Romeu de 
Calafell.

2. Expedient núm. RL 8/11, iniciat per Decret 2011/3682 de 26 d’agost de 2011, contra J. V.
G. per haver executat unes obres d’ampliació  de l’habitatge (legalitzable) sense la 
preceptiva llicència, al c. Ginesta cantonada c. De la Rosa de la Urb. Valldemar de Calafell.

3. Expedient núm. RL 6/14, iniciat per Decret 2014/2423 de 25 d’abril de 2014, contra 
MARINA LOGÍSTICA, SL, per haver executat unes obres no legalitzables sense adaptar-se a 
la llicència o amb incompliment de les condicions que s’hi assenyalen a la finca del Pg. 
Marítim Sant Joan de Déu, 121-122 baixos, local comercial de la Urb. Estany de Calafell.

4. Expedient núm. RL 10/14, iniciat per Decret 2014/4195 de 28 de juliol de 2014 contra el 
Sr. J. R. N. per haver executat unes obres legalitzables consistents en l’ampliació de 
l’habitatge unifamiliar situat a la Carrerada d’en Ralet de la Urb. La Bonanova de 
Calafell.

5. Expedient núm. RL 15/14, iniciat per Decret 2014/4252 de 30 de juliol de 2014, contra el 
Sr. A. P. P. y Mª Mo. Ll. P. per la construcció d’una piscina (legalitzable) sense la preceptiva 
llicència, a la finca situada al c. Mestral de la Urb. Mas Mel de Calafell.

6. Expedient núm. RL 18/14, iniciat per Decret 2014/4498 de 8 d’agost de 2014, contra el Sr. 
J. J. T. M., per haver executat unes obres no legalitzables sense adaptar-se a la llicència o 
amb incompliment de les condicions que s’hi assenyalen a la finca del c. Doctor Trueta, 
de Segur de Calafell.

7. Expedient núm. RL 3/15, iniciat per Decret 2015/2386 de 2 de juny de 2015, contra el Sr. 
R. J. B. i la Sra. I. F. M., per haver executat unes obres no legalitzables sense disposar 
de llicència, consistents en la construcció d’un cobert fix a l’immoble situat al c. Marta 
Moragas de Segur de Calafell. 

Vistos els informes emesos per l’arquitecte tècnic Municipal. 



Vistos els informes emesos per l’inspector municipal. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist l’article 202 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

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: 

1.1.1.1.----Declarar l’arxiu dels expedients que es relacionen a continuació per haver-se executat el que es 
demanava als acords d’inici d’expedient de restauració de la legalitat que tot seguit es detallen: 

1. Expedient núm. RL 15/17, iniciat per Decret 2011/4904 de 28 de novembre de 2015 contra 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, per la construcció d’una piscina (legalitzable) sense la 
preceptiva llicència a la finca situada al c. Manuel de Falla, 36 de la Urb. Mas Romeu de 
Calafell.

2. Expedient núm. RL 8/11, iniciat per Decret 2011/3682 de 26 d’agost de 2011, contra J. V.
G. per haver executat unes obres d’ampliació  de l’habitatge (legalitzable) sense la 
preceptiva llicència, al c. Ginesta cantonada c. De la Rosa de la Urb. Valldemar de Calafell.

3. Expedient núm. RL 6/14, iniciat per Decret 2014/2423 de 25 d’abril de 2014, contra 
MARINA LOGÍSTICA, SL, per haver executat unes obres no legalitzables sense adaptar-se a 
la llicència o amb incompliment de les condicions que s’hi assenyalen a la finca del Pg. 
Marítim Sant Joan de Déu, 121-122 baixos, local comercial de la Urb. Estany de Calafell.

4. Expedient núm. RL 10/14, iniciat per Decret 2014/4195 de 28 de juliol de 2014 contra el 
Sr. J. R. N. per haver executat unes obres legalitzables consistents en l’ampliació de 
l’habitatge unifamiliar situat a la Carrerada d’en Ralet de la Urb. La Bonanova de 
Calafell.

5. Expedient núm. RL 15/14, iniciat per Decret 2014/4252 de 30 de juliol de 2014, contra el 
Sr. A. P. P. y Mª M. Ll. P. per la construcció d’una piscina (legalitzable) sense la preceptiva 
llicència, a la finca situada al c. Mestral de la Urb. Mas Mel de Calafell.

6. Expedient núm. RL 18/14, iniciat per Decret 2014/4498 de 8 d’agost de 2014, contra el Sr. 
J. J. T. M., per haver executat unes obres no legalitzables sense adaptar-se a la llicència o 
amb incompliment de les condicions que s’hi assenyalen a la finca del c. Doctor Trueta,  
de Segur de Calafell.

7. Expedient núm. RL 3/15, iniciat per Decret 2015/2386 de 2 de juny de 2015, contra el Sr. 
R. J. B. i la Sra. I. F. M., per haver executat unes obres no legalitzables sense disposar 
de llicència, consistents en la construcció d’un cobert fix a l’immoble situat al c. Marta 
Moragas de Segur de Calafell. 

2222.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat aquest acte en 
el termini d´un mes a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta notificació o, directament, 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el 
termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció d´aquesta 
notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26  



de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei 
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs 
que estimeu procedent, d´acord amb el que disposa l´art. 58.2, in fine, de la citada Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

3.3.3.3.----    Notificar la present resolució als interessats. 

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




