
Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2016/3 

A Calafell, en data 21 de gener de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor JOSEP PARERA RIBELL, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de 
celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS: 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA Sr/a. 
HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL Sr/a. 
MIREIA AYATS ESCARRE 

NO ASSISTENTS: 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO Sr/a. 
RAMON FERRÉ SOLÉ 

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

1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS 

1.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS DE 
GENER DE 2016 

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

C2 B. C., J. 02/12/2003 02/12/2015 4 01/01/2016 72,32 4 de C2 
C1 F. M., E. 02/12/1991 02/12/2015 8 01/01/2016 161,64 6 de C2 + 2 de C1 
C2 L. H., J. 30/12/2012 30/12/2015 1 01/01/2016 18,08 1 de C2 
E M. M., J. 30/12/2012 30/12/2015 1 01/01/2016 13,61 1 de E 

C1 M. Y., A. (75% de
jornada)

30/12/2012 30/12/2015 1 01/01/2016 19,94 1 de C1 
(75% de jornada)

C2 R. C., S. 30/12/2012 30/12/2015 1 01/01/2016 18,08 1 de C2 
E C. P., R. 31/12/2012 31/12/2015 1 01/01/2016 13,61 1 de E 

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat prevista en el pressupost
municipal per a l’any 2016.

3. Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0001, de 11 de gener de 2016, que queda unit a
l’expedient.



Fonaments de dret 

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

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

“S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, amb el 
text següent: 

«Setena 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es 
classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent en matèria de funció pública. 

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en 
el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència 
aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el 
moment que van ésser perfets. 

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o reconeixement en
l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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 gener de 2016, 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 gener de 2016 dels imports dels triennis esmentats,
que corresponguin.

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

1.1.2. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA 
CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC, 
EN RÈGIM D’INTERINITAT, ADSCRITA AL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 

Fets 

1. El 12 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que regiran la
selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la provisió d’una (1) plaça de tècnic informàtic, en règim
d’interinitat, adscrita al Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Calafell.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.008, de data 30 de
novembre de 2015, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 285, de data 10 de desembre de 2015, a
partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés de
selecció de referència.

3. Dins de l’esmentat termini, que finalitzava el 30 de desembre de 2015, han estat presentades cinc (5) sol·licituds.

4. Vist el nomenament de vocals i vocals suplents designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i per la
Corporació, que formen part de l’òrgan qualificador per la convocatòria de referència, que estableix la base cinquena
de les bases.

5. El 16 de gener de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 0016/2016/RH/CG, que queda
unit a l’expedient.

Fonaments de dret 

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Articles 10 i 55 a 58.

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

3. Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Articles
94 a 98 i 118.



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 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de 

personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques; articles 6 i 12. 
 
6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; articles 291 i 292. 
 
7. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Article 21. DOS. 

 
8. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú. 
 
9. 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. 

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

 
11. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan Ma Triadó Juan els 

serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria delegada comporta la presentació de 
propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació. 

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

 
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del  procés selectiu, mitjançant concurs 

oposició lliure, per a la provisió d’una (1) plaça de tècnic informàtic, en règim d’interinitat, adscrita al Departament 
d’Informàtica de l’Ajuntament de  Calafell, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució. 

 
 

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

 
2. Manifestar que tots els/les aspirants admesos han acreditat degudament estar en possessió del certificat de nivell de 

suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o superior, per la qual cosa queden 
exempts i no caldrà realitzar la prova de català, i en tenir la nacionalitat espanyola, tampoc caldrà realitzar la prova 
de castellà. 

3. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent: President: 
Titular: Secretària accidental de la Corporació Suplent: Director de Serveis 
Jurídics de la Corporació 

 
Vocals: 

Titular: interventora accidental de la Corporació Suplent: Tresorera de 
la Corporació 

 
Titular: Director de la Càtedra d’accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya Suplent: Tècnica TIC 
de l’Ajuntament de Cunit 

 
Titular: Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya Suplent: Representant 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

 
Secretari/ària: 

Titular: Directora de Recursos Humans de la Corporació Suplent: Arxiver de la 
Corporació 

 
 



4. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, d’acord amb l’establert a les bases de la 
convocatòria, i la composició de l’òrgan qualificador del procés selectiu, al BOPT  i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament 
(www.calafell.cat), substituint la notificació als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’article 
59.6.b) 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 es concedirà un termini de 10 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOPT, per possibles reclamacions i/o recusacions o 
abstencions dels membres de l’òrgan qualificador. 

 
5. Considerar què, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar en la llista d’admesos ni en la d’exclosos, 

disposen d’un termini de 10 (deu) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució 
en el BOPT, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs previstos a les bases, per a esmenar els defectes 
que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap 
al·legació, esdevindran definitives aquestes llistes d’admesos i exclosos. 

 
6. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments d’Informàtica i de Recursos Humans, i a la Junta de Personal 

d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes escaients. 
 

ANNEX 1 
 

LLISTAT D’ADMESOS 
 

Núm. Registre Entrada DNI 
42663 313W 
42673 758N 
43314 756T 
44044 653L 

 
 

ANNEX 2 
 

LLISTAT D’EXCLOSOS 
 

Núm. Registre Entrada DNI Motiu/s d’exclusió 
43151 643K 1) 

 

1) Per incompliment de l’apartat e) de la base segona: No es troba en possessió del títol d’enginyeria tècnica o superior 
en Telecomunicacions o grau en Telecomunicacions. 

 
 

1.1.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA D’AQUEST AJUNTAMENT, 
CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A TRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2015 I GENER DE 2016. 

Fets 
 
 
1. El 18 de desembre de 2015 es resol, mitjançant decret d’alcaldia núm. 4281, nomenar a la senyora R. I. F., 

empleada d’aquest Ajuntament, com a Tresorera Accidental els dies 19,21 i 28 de desembre de 2015 i el 07 i el 08 
de gener de 2016. 

 
2. El 13 de gener de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 006/2016/RH/CG, que queda unit a 

l’expedient. 
 
3. El 30 d’octubre de 2015, la Intervenció Municipal emet informe núm. 1162/2015 sobre l’existència de crèdit 

suficient per fer front a aquesta despesa. 
 
 
 
 
 



Fonament de dret 
 
4. Atès el contingut dels 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. 
 
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regime jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 

comú. 
 
6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de regime local de 

Catalunya. 
 
7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
8. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde. 
 
9. 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. 
 
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. L’aprovació de l’import brut de 60,12€ corresponent a les delegacions com a Tresorera accidental , dels dies 19,21 i 

28 de desembre de 2015, i el 07 i 08 de gener de 2016, segons consta a la part expositiva a la senyora R. I. F. i el 
seu abonament en la nòmina del mes de gener de 2016. 

 
2. Donar compte a l’interessada, Seccions sindicals, a la Junta de Personal al departament d'Intervenció, 

departament de tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal. 
 

1.1.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROVISIONAL DEL 
MES DE DESEMBRE DE 2015. 

 
Identificació de l’expedient 

 
Aprovació d’introducció de variacions de nòmines al llistat provisional de DESEMBRE de 2015. Fets 

 
1. Des del Departament de Recursos Humans, una vegada abonades les nòmines del mes de desembre, s'ha comprovat 

l'existència de diferències respecte als imports del llistat provisional de desembre de 2015. Les diferències en els 
imports del llistat provisional del mes de desembre són amb motiu de diferències corresponents a Incapacitats 
Temporals (IT), per presentació de partes de baixa mèdica una vegada feta la transferència corresponent, així com de 
diferents contractacions de personal a càrrec de subvencions, amb efectes del 30 de desembre de 2015. 

 
2. Atès que de la regularització d’aquestes incidències es produeix una variació entre el llistat provisional de desembre de 

2015 ,  segons el detall següent i annex que s’adjunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCEPTES 
 
 

PROV. 
DESEMBRE 

 
 

VARIACIONS IT / 
altes fóra nòmina 

  
 

DEFINITIU 
DESEMBRE 

 

SUMA 
BRUT 693.749,87  693.749,87 693.749,87 
IRPF -122.818,01  -122.818,01 -122.818,01 
Quota SS obrera -41.751,00 -14,57 -41.765,57 -41.765,57 
Altres deduccions -10.742,91  -10.742,91 -10.728,34 
NET 518.437,95  518.437,95 518.437,95 
Quota SS empresa 218.209,36 1.235,26 219.444,62 218.955,99 

 
 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 014 de data 14 de gener de 2016. 
 
Fonaments de dret 

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

TRLMRL de Catalunya. 
 
 
2. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria de personal 

de l’alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
3. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan Ma Triadó Juan els 

serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria delegada comporta la presentació de 
propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació. 

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

 
 
1. L’òrgan competent per resoldre sobre aquesta matèria és la Junta de Govern Local. 

 
2. L’aprovació de la introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de desembre de 

2015, amb les conseqüents modificacions, segons detall de la part expositiva i l’annex que s’adjunta a aquesta 
Resolució, i aplicar-les a la nòmina del mes de gener de 2016 dels treballadors pertinents. 

 
1.1.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, NOCTURNITATS, CAPS 
DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT, DEL PERSONAL ADSCRIT AL COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA 
APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE GENER DE 2016. 

 
Fets 

 
 

1. El 28 de desembre de 2015, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el vistiplau del Regidor de 
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que queda unit a l’expedient, on detalla les pràctiques de tir 
anuals realitzades a l’Escola de Seguretat Pública de Catalunya, efectuades pel personal adscrit al departament de 
Policia Local i lliurades durant el mes de desembre de 2015. 

 
2. El 04 de gener de 2016 i registre 16000019, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el 

vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que queda unit a l’expedient, on detalla 
les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el 
mes de desembre de 2015. 

 
3. El 04 de gener de 2016 i registre 16000021, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el 

vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que queda unit a l’expedient, on detalla 
la relació d’agents que van realitzar servei les nits de 24/12/2015 i 31/12/2015. 

 
 
 



 
4. El 05 de gener de 2016 i registre 16000029, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el 

vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que queda adjunt a l’expedient, en el 
que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats 
realitzats durant el mes de desembre de 2015, pel personal adscrit al departament de Policia Local. 

 
5. Atès que del conjunt d’aquests informes 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: 
 
 

 

TREBALLADOR 
 

TOTAL 
HORES 
EXTR. 

 

NOCTURNI 
TATS 

 

Assitències 
jutjat 

 
 

Dietes 

 
 

km 
NITS 24 I 

31 DE 
DESEMBR 

E 

 
PRÀCTIQ 
UES DE 

TIR 

 
TOTAL CAP 

DE   
SETMANA 

 

TOTAL 
VARIABLES 

A. T., 
P. 

 
- 

 
€ 

 
108,00 €      

80,00 € 40,00 €  
228,00 € 

A. C., 
J. 

 
- 

 
€ 

 
108,00 €      

80,00 € 40,00 €  
228,00 € 

 
A. S., J. 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 
 

40,00 € 
 

250,20 € 
A. R., 
C. 

 
- 

 
€ 

 
72,00 € 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 € 

 
60,00 € 

 
80,00 € 20,00 €  

362,20 € 
A. M., J. J.  

- 
 
€ 

 
126,00 € 

 
60,00 € 

 
5,00 € 

 
2,85 €   

80,00 € 20,00 €  
293,85 € 

A. C., A.  
- 

 
€ 

 
- 

 
€      20,00 €  

20,00 € 
 
B. R., J. 

 
- 

 
€ 

 
72,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 20,00 €  
232,00 € 

B. L., C.  
- 

 
€ 

 
- 

 
€      20,00 €  

20,00 € 
 
B. G., LL. 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

 
5,00 € 

 
2,85 €   

80,00 € - €  
87,85 € 

B. A., M.  
- 

 
€ 

 
198,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 40,00 €  
378,00 € 

C. F., A.  
- 

 
€ 

 
90,00 €      

80,00 € - €  
170,00 € 

C. O., J. M.  
- 

 
€ 

 
- 

 
€      

80,00 € - €  
80,00 € 

C. ., M.  
- 

 
€ 

 
- 

 
€      20,00 €  

20,00 € 
 
C. F., S. 

 
- 

 
€ 

 
126,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 30,00 €  
296,00 € 

 
C. C., J. 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€      

80,00 € 10,00 €  
90,00 € 

 
D. A. B., P. 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€      

80,00 € 40,00 €  
120,00 € 

D. H. G., J.  
- 

 
€ 

 
- 

 
€      

80,00 € 20,00 €  
100,00 € 

E. R., J. J.  
- 

 
€ 

 
72,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 30,00 €  
242,00 € 

E. O., 
F. J. 

 
- 

 
€ 

 
108,00 €      

80,00 € 20,00 €  
208,00 € 

 
F. V., I. 

 
- 

 
€ 

 
216,00 € 

 
160,00 € 

 
20,00 € 

 
18,05 € 

 
60,00 € 

 
80,00 € 40,00 €  

594,05 € 
F. G., 
A. 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€      

80,00 € 40,00 €  
120,00 € 

F. R., 
D. 

 
- 

 
€ 

 
126,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 40,00 €  
306,00 € 

 
G. H., D. 

 
- 

 
€ 

 
126,00 €      

80,00 € 40,00 €  
246,00 € 

G. G., J.  
- 

 
€ 

 
108,00 €      

80,00 € 40,00 €  
228,00 € 

G. B., A.  
- 

 
€ 

 
90,00 €      

80,00 € 20,00 €  
190,00 € 

G. G., D.  
- 

 
€ 

 
126,00 €      

80,00 € 40,00 €  
246,00 € 

 
G. G., R. 

 
- 

 
€ 

 
108,00 € 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
358,20 € 

G. P., FCO. J.  
- 

 
€ 

 
126,00 € 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 € 

 
60,00 € 

 
80,00 € 40,00 €  

436,20 € 
G. R., J.  

- 
 
€ 

 
126,00 € 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 20,00 €  
356,20 € 



 
 

G. Z., V.  
-   € 

 
-   €      20,00 €  

20,00 € 
 
G. V., J. 

 
-   € 

 
-   €      -   €  

-   € 
G. B., I. Mº.  

-   € 
 

-   €      
80,00 € 40,00 €  

120,00 € 
G. P., S.  

-   € 
 

-   €      -   €  
-   € 

H. P., A.  
-   € 

 
108,00 € 

 
-   € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
258,20 € 

H. R., J.  
-   € 

 
72,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 20,00 €  
232,00 € 

M. G., J. M.  
-   € 

 
-   €      

80,00 € 40,00 €  
120,00 € 

M. O., J. D.  
228,00 € 

 
198,00 €     

60,00 € 
 

80,00 € 40,00 €  
606,00 € 

M. D., E. M.  
-   € 

 
-   € 

 
-   € 

 
10,00 € 

 
5,70 €   -   €  

15,70 € 
M. ., J. J.  

-   € 
 

-   € 
 

100,00 € 
 
45,00 € 

 
45,60 €   

80,00 € 20,00 €  
290,60 € 

M. F., 
C. 

 
-   € 

 
-   €      20,00 €  

20,00 € 
M. Q., R.  

-   € 
 

-   €      40,00 €  
40,00 € 

N. N., 
S. 

 
-   € 

 
-   €      

80,00 € 20,00 €  
100,00 € 

N. Q., G.  
-   € 

 
108,00 €      

80,00 € 40,00 €  
228,00 € 

L. G., F.  
-   € 

 
-   €        

-   € 
 
O. V., J. 

 
-   € 

 
-   €      -   €  

-   € 
 
O. V., M. 

 
-   € 

 
-   €      -   €  

-   € 
O. M., 
M. 

 
-   € 

 
108,00 € 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
358,20 € 

O. P., J. M.  
25,65 € 

 
-   €      

80,00 € 20,00 €  
125,65 € 

 
O. B., E. 

 
-   € 

 
180,00 € 

 
200,00 € 

 
30,00 € 

 
30,40 €   

80,00 € 40,00 €  
560,40 € 

P. .R., E.  
-   € 

 
108,00 €      20,00 €  

128,00 € 
P. A., J.  

-   € 
 

-   €      
80,00 € 40,00 €  

120,00 € 
P. C., J. M.  

25,65 € 
 

72,00 €     
60,00 € 

 
80,00 € 20,00 €  

257,65 € 
P. D. A., J. A.  

228,00 € 
 

126,00 €     
120,00 € 

 
80,00 € 40,00 €  

594,00 € 
P. C., D.  

-   € 
 

-   €      -   €  
-   € 

 
P. P., R. 

 
-   € 

 
108,00 € 

 
100,00 € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
358,20 € 

R. L., 
S. 

 
-   € 

 
54,00 €      

80,00 € 20,00 €  
154,00 € 

R. M., J. A.  
-   € 

 
-   €      20,00 €  

20,00 € 
R. S., A.  

-   € 
 

126,00 € 
 

100,00 € 
 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
376,20 € 

R. G., D.  
-   € 

 
-   €      20,00 €  

20,00 € 
R. S., 
C. 

 
-   € 

 
-   € 

 
60,00 € 

 
5,00 € 

 
2,85 €   

80,00 € 20,00 €  
167,85 € 

S. G., M.  
-   € 

 
-   €      

80,00 € 40,00 €  
120,00 € 



 
 

S. S., J. D.  
-   € 

 
-   €      20,00 €  

20,00 € 
S. M., M.  

-   € 
 

72,00 €      
80,00 € 40,00 €  

192,00 € 
S. C., D.  

-   € 
 

108,00 €      
80,00 € 40,00 €  

228,00 € 
S. R., F. J.  

-   € 
 

126,00 € 
 

100,00 € 
 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
376,20 € 

S. C., F. J.  
-   € 

 
36,00 € 

 
200,00 € 

 
30,00 € 

 
30,40 €   

80,00 € 20,00 €  
396,40 € 

S. I., J. J.  
-   € 

 
108,00 € 

 
-   € 

 
15,00 € 

 
15,20 €   

80,00 € 40,00 €  
258,20 € 

 
S. Z., D. 

 
-   € 

 
-   €      40,00 €  

40,00 € 
V. I., J.  

-   € 
 

-   €      40,00 €  
40,00 € 

V. G., 
C. 

 
-   € 

 
-   €      20,00 €  

20,00 € 
V. S., J. C.  

-   € 
 

-   € 
 

60,00 € 
 
5,00 € 

 
2,85 €   20,00 €  

87,85 € 
 
V. P., N. 

 
-   € 

 
-   €      -   €  

-   € 
TOTAL 507,30 € 4.050,00 € 1.740,00 € 320,00 € 308,75 € 780,00 € 4.000,00 

€ 1.870,00 € 13.576,05 € 
 
 

6. Vist l’informe núm. 008/2016/RH/CG, de data 15 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, que queda unit a l’expedient. 
 

7. Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal núm. 0008/16 sobre l’existència de consignació 
pressupostària. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

pel que fa a les retribucions complementàries. 
 

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. Llei 26/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2015. 
 

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

6. 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. 
 

7. 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, i article 8.7, pel que fa a l’abonament pel torn de nit de Cap d’Any (31 
de desembre) i Nit de Nadal (24 de desembre). 
 
 
 
 
 



8. Article 105.2 de la vigent Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJPA). 
 

9. 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. 

 
10. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions 

en matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
11. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor 

Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la 
matèria delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació. 

 
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, així com les assistències de caràcter judicial, les dietes i 
quilometratges, les pràctiques de tir i les nits del 24 i 31 de desembre de 2015, segons consten 
en la part dels antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes de GENER DE 2016. 

 
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 Integral Grup Vandellós, S.L, per al seu coneixement. 

 
 
1.1.6. PROPOSTA PER ABONAR A VARIS AGENTS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE 
CALAFELL, L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT FUNCIONS DE 
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DIFERENTS DIES. 

 
fets 

 
 
1. L’inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el vistiplau del regidor de 

Seguretat Ciutadana, emet escrit de data 04 de gener de 2016 , en el que manifesta que, atès 
l’absència de caporals de la Policia Local i segons queda reflectit a l’article 15 de l’annex III de la 
Policia Local, s’ha habilitat als següents agents del Cos de la Policia Local de Calafell, per tal 
que assumeixin les funcions de caporal i se’ls hi aboni la diferència del complement de destí i el 
complement específic que percep la persona que ho realitza amb el d’un caporal. 

 
 
NOM 

 
IMPORT BRUT 

COST SEG. 
SOCIAL 

 
PARTIDA 

 
SEG. SOCIAL 

H. P., A. 18,94 € 6,25 € D04/1330/1500000 D04/1320/1600000 
E. O. F. J. 18,94 € 6,25 € D04/1320/1500000 D04/1320/1600000 
V. ., J. C. 9,47 € 3,13 € D04/1320/1500000 D04/1320/1600000 
A. T., P. 37,88 € 12,50 € D04/1320/1500000 D04/1320/1600000 

 
2. El 13 de gener de 2017, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 

007/2015/RH/CG, que queda unit a l’expedient. 
 
3. El 12 de gener de 2016, la Intervenció Municipal emet informe núm. 0005/2016 sobre 

l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fonaments de dret 

 
1. Articles 171 i 172 del Decret 214/90, pels quals es defineix i regula el complement de 

productivitat del personal al servei de les entitats locals. 
 
2. Article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa 

a les retribucions complementàries. 
 
3. Article 23.3.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 

Pública, actualment en vigor, el qual permet l’abonament d’un complement de 
productivitat per retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o 
iniciativa amb la que el funcionari desenvolupi la seva feina. 

 
4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de 

Calafell (BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les 
retribucions en cas de treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la 
diferència del complement destí i complement específic que percebi la persona que 
substitueix. 

 
5. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 

retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local. 
 
6. Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la 

qual permet l’abonament d’un complement de productivitat quan obeeixi al que es 
disposa. 

 
7. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació 
de les atribucions de l’Alcalde. 

 
8. 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. 
 
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. Que s’aboni l’import brut als agents segons detall de la part expositiva, corresponent a la 

diferència del complement específic i el complement de destí entre els agents que realitzen 
les funcions de caporal durant el dia d’absència, i que, per raons del servei no poden ser 
cobertes pel superior jeràrquic de l’estructura organitzativa, tal i com informa el Cap de la 
Policia Local, proposant el seu abonament en la nòmina del mes de gener de 2016. 

 
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i al Departament de Seguretat 

Ciutadana, Departament de Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.1.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA 
LOCAL DE CALAFELL L’IMPORT BRUT DE 230,13€ PER HAVER SUBSTITUÏT I HAVER 
EXERCIT  FUNCIONS D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. 

 
fets 

 
1. El decret d’alcaldia núm. 2674, de data 23 de juny de 2015, resol designar al sergent de la 

policia local, senyor  Ll.  B.l  G.,  com  a  cap  accidental  de  la  Policia  Local  de  Calafell,  en  
cas d’absència del Cap del cos de la policia local per vacances, malaltia o altres permisos, i que 
seran informats oportunament pel cap de la policia local. 

 
2. En data 15 i 30 de desembre de 2015, l’Inspector Cap de la Policia Local, emet informe 

número 15002339 i 15002393 respectivament, en el que informa que el senyor Lluís Barrull 
exercirà les funcions de Cap accidental de la Policia Local, a partir del 22 de desembre i fins el 
27 de desembre de 2015, ambdós inclosos, i del 06 al 10 de gener de 2016, ambdós inclosos, 
donat que el Cap de la Policia Local restarà de vacances durant aquest dies. 

 
1. Vist l’informe núm.0006/2016 emès per la Intervenció municipal sobre l’existència de 

consignació pressupostària. 
 

2. Vist l’informe núm. 008 de data 13 de gener de 2016 emès per la directora de Recursos 
Humans, que queda unit  a l’expedient. 

 
 

fonaments de dret 
 

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

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

les retribucions complementàries. 
 

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

 
4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de 

Calafell (BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les 
retribucions en cas de treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la 
diferència del complement destí i complement específic que percebi la persona que 
substitueix. 

 
5. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 

retribucions dels Funcionaris de l’Administració Local. 
 

6. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, la 
qual permet l’abonament d’un complement de productivitat quan obeeixi al que es disposa. 

 
7. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les 
atribucions de l’Alcalde. 

 
 
 
 
 
 



 
8. 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. 
 

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

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

 
1. Aprovar l’import brut de 230,13€ brut, en concepte de complement de productivitat, 

corresponent a les funcions exercides durant els dies 22 de desembre i fins el 27 de 
desembre de 2015, ambdós inclosos, i del 06 al 10 de gener de 2016, ambdós inclosos, 
com  a  cap  del  Cos  de  la  Policia  Local,  al  senyor  amb  LL. B. G. i  el seu 
abonament en la nòmina del mes de gener de 2016. 

 
2. Donar compte a l’interessat, al Cap de la Policia Local, Seccions sindicals, al comitè 

d’empresa, a la Junta de Personal al departament d'Intervenció, departament de tresoreria i 
a la gestoria encarregada dels assumptes de personal. 

 
 

1.1.8. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES DE GENER DE 2016 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. 

 
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 de forma 
habitual amb els terminals de marcatges. 

 
11. Atès que s’ha sol·licitat als caps dels diferents departaments del personal que no fitxa, entre 

d’altres motius, per no tenir accés a un terminal de marcatge, un informe sobre el compliment 
de la jornada i assistència d’aquell personal. 

 
12. Atès que, tant dels informes emesos pel propi departament de Recursos Humans, pel que fa al 

personal que té marcatges en els terminals creats a l’efecte, com dels informes emesos pels 
diferents Caps de departament pel personal que no té fixatges en terminals, pel que fa a 
l’assoliment de la jornada i assistència del mes de DESEMBRE de 2015 per tal d’abonar el 
complement de productivitat en la nòmina del mes de GENER de 2016, han estat assolits 
d’acord amb el que estableix l’article 3, 11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de 
Productivitat de l’Ajuntament de Calafell. 

 
13. Atès que existeix la consignació pressupostària per atendre la despesa del personal. 

 
14. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 13/2016, 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. Articles 51, 52, 62.2, 86 i 127 a 133 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
4. Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. 

 

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 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 45.226,20 



 
8. Article 5, del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions 

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

 
9. Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública 

 
10. Articles 171, 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 

Reglament de Personal al servei dels ens locals. 
 
11. Article 19 del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, publicat 

en el BOPT de data 04.04.2011, número 17. 
 
12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de 

productivitat. 
 
13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12). 

 
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 de 

GENER de 2016, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes de DESEMBRE de 
2015, al personal i amb les quanties que tot seguit es relacionen, 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. 
 

 
 
 

TOTAL 45.226,20 



 

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. 

 
 

1.1.9. PROPOSTA SOBRE LA SEGONA RECUPERACIÓ PARCIAL I ABONAMENT DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE L’ANY 2012 AL PERSONAL NO ACTIU DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. 

Fets 
 
1. El 19 de novembre de 2015 per acord de Junta de Govern local es va adoptar, entre d’altres, 

fer front a l'abonament de l'equivalent a la segona part proporcional de la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de 
desembre de 2012, en els termes del que disposa la disposició addicional dotzena de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015, amb càrrec a les 
partides corresponents. 

 
2. En el mateix acord s’estableix que per al personal que no estigui en situació de servei actiu i 

que tingui dret a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga 
addicional, ho hauran de sol·licitar a l'Ajuntament, en els termes legalment  establerts,  i 
després d'analitzar si procedeix, es procedirà al seu abonament. En l’acord s'adjunta certificat 
de la relació de personal al servei de l'Ajuntament i la quantia que els correspondria percebre. 

 
3. El 20 de novembre 2015 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 40542/2015) 

instància del senyor D. N. L., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. En la instància presentada consta el 
mateix número de compte bancari que realitzava els ingressos de nòmina la Corporació. 

 
4. El 22 d’octubre de 2015 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 37454/2015) 

instància del senyor M. B. E., en la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 
2012, del seu fill, treballador difunt d’aquesta Corporació, Javier  Bellido Chueco. El número de 
compte que aporta és el mateix que consta a l’expedient per al primer pagament d’aquest 
concepte, on hi constaven com a titulars els dos progenitors del difunt. 

 
5. El 22 de desembre de 2015 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 43529/2015) 

instància del senyor S. M. M., empleat actualment no actiu en aquesta Corporació, en la qual 
sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. No consta en la instància un número 
de compte bancari diferent al que va fer la Corporació per al seu primer ingrés. 

 
6. L’1 de desembre de 2015 té entrada en aquesta Corporació (RGE número 41475/2015) 

instància de la senyora M. O. G., empleada, en el moment de la sol·licitud, no activa en 
aquesta Corporació, en la qual sol·licita la part proporcional de la paga extra del 2012. No 
consta en la instància un número de compte bancari diferent al que va fer la Corporació per al 
seu primer ingrés. 

 
7. Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 12 de novembre de 2015, número 

1246, i que queda unit a l’expedient. 
 
8. Vist l’informe núm 010 emès per la directora de Recursos Humans, que queda unit a 

l’expedient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonaments de dret 
 
1. Punt 2 de l'article 1 apartat U del Reial decret 10/2015, d'11 de setembre, on estableix que les 

quantitats que podran abonar-se, sobre l'import deixat de percebre per cada empleat en 
aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, seran les equivalents a la 
part proporcional corresponent a 48 dies de la paga extraordinària, del mes de desembre. En 
aquells casos en els quals no hagués procedit el reconeixement de la totalitat de la paga 

extraordinària, els 48 dies es reduiran proporcionalment al còmput de dies que hagués 
correspost. El mateix apartat afegeix que el còmput de la part de la paga extraordinària i 
pagues addicionals que correspon a 48 dies, o xifra inferior, es realitzarà, en el cas del personal 
funcionari o estatutari, conforme a les normes de funció pública aplicables en cada 
Administració, o, en el cas del personal laboral, a les normes laborals i convencionals, vigents al 
moment en què es van deixar de percebre aquestes pagues. 

 
2. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera. 

 
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. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors. 
 
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 

(LRJPA). 
 
6. Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i art. 

51.1.h) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que 
determinen la competència de l’Alcalde en matèria de personal. 

 
7. Acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2015. 

 
8. Correspon a l’alcaldia o òrgan delegat, d'acord amb l'establert als art. 21.1.h) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 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 l'ordenació de la devolució de la paga extraordinària i addicional. 

 
9. 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. 

 
10. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en 

matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
11. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor 

Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la 
matèria delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació. 

 
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. Procedir a reconèixer al personal que tot seguit es relaciona, la part proporcional , segons 

correspongui amb el concepte “ Segona recuperació de la paga extraordinària i addicional del 
mes de desembre de 2012”, d’acord amb els imports aprovats per acord de Junta de Govern 
Local de 19 de novembre de 2015 en la qual es va adoptar, entre d’altres, fer front a 
l’abonament de l’equivalent a la part proporcional de la paga extraordinària, paga addicional de 
complement d’específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, per haver estat 
sol·licitat per les persones interessades 

. 
 



 
 
 
TREBALLADORS  NO ACTIUS 

 
 
 
SB EXTRA 

 
 
 
ANT EXTRA 

 
 
 
DESTÍ EXTRA 

 
 
ESPECIFIC 
EXTRA 

BRUT 
PAGA 
EXTRA (48 
DIES) 

M. M., S. 158,34 9,46 81,36 118,77 367,93 
O. G., M. 158,34 14,18 75,34 117,23 365,09 
N. G. D. 158,34 37,82 93,31 209,32 498,79 
B. E. M. 73,13 5,39 31,69 46,83 157,03 
C. P., M. C. 73,13 5,39 31,69 46,83 157,03 

 
 

2. Notificar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, i al Departament de Recursos 
Humans i traslladar-la a la Junta de personal i Comitè d’empresa per al seu coneixement i 
efectes. 

 
1.1.10. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT A 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2015, DE 
CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL NECESSARI PER DUR A TERME EL PROGRAMA A DEL 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015 

 
Fets 

 
1. El 23 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, 

contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a les següents 
persones, des del 30 de desembre de 2015 fins el 29 de juny de 2016, ambdós inclosos, dins 
del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: 
projecte Treball als barris 2015 que regula l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, amb 
número d’expedient TTB-088/15 per dur a terme Programa A. Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 
d’inserció, amb el següent detall: 

 
Com a tècnica d’orientació laboral i prospectora, GC 01: 
-A. M. Y., a un 25% de jornada 
-A. I. V., a un 100% de jornada 
-C. M. H., a un 100% de jornada 

 
Com a auxiliar administrativa, GC 02: 
-M. N. M. 

 
2. Atès que s’ha detectat un error en la data de finalització de la contractació, ja que on diu “29 

de juny de 2016” ha de dir “29 de desembre de 2016”; i que el grup de cotització de l’auxiliar 
administrativa on diu “GC 02” ha de dir “GC 07”. 

 
3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0015/2016/RH/CG, de data 14 de 

gener de 2016, que queda unit a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Article 105.2 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 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. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les 
atribucions de l’Alcalde. 

 
3. 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. 
 

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 de desembre de 2015, de contractació 

del personal necessari per dur a terme el Programa A, a càrrec de la subvenció del SOC 
corresponent al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial 
i social: Projecte Treball als barris 2015, en el sentit que es modifica la data de finalització de la 
contractació, que on diu “29 de juny de 2016” ha de dir “29 de desembre de 2016”; i que el 
grup de cotització de l’auxiliar administrativa on diu “GC 02” ha de dir “GC 07”. 

 
2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, de 

Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i informar a la gestoria encarregada 
dels assumptes de personal i al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals pel seu coneixement 
i als efectes escaients. 

 
 

1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - POLICIA 
 

1.2.1. DONAR INFORMACIÓ A L’AUTORITAT MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL DEL RESULTAT 
DEL SIMULACRE D’INCENDIS REALITZAT A LA LLAR D’INFANTS ELS TERROSSETS, 
ACTUALITZACIÓ DE LES DADES DE PERSONAL DEL PAU, TRASLLAT DE DADES  DEL  
SIMULACRE A LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA, I PROPOSTES 
D’AUTOPROTECCIÓ DE MILLORA AL TITULAR 

 
 

Amb el document de registre d’entrada 34081/2015 l’Ajuntament de Calafell rep comunicat de la 
celebració d’un simulacre d’emergències a la llar d’infants El Terrossets, que tindria lloc el dia 19 
d’octubre de 2015. És previst per emergències derivades d’incendi interior, i la finalitat era 
comprovar l’efectivitat del pla d’autoprotecció i la preparació de l’equip actuant. 

 
La Llar d’infants Els Terrossets disposen d’un pla d’autoprotecció homologat per l’Ajuntament de 
Calafell, el que és vigent. 

 
És fonament de dret la Llei 4/1997, de 20 de maig, sobre Protecció Civil de Catalunya, i el Decret 
30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció, art. 10 sobre implantació i manteniment 
del pla d’autoprotecció, art. 13 sobre simulacres i article 17 sobre funcions dels ajuntament. Resta 
determinat que la periodicitat mínima dels simulacres és anual. 



 

 
L’autoritat competent per conèixer del PAU de la Llar d’infants Els Terrossets és l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Calafell, art. 40 de la Llei 4/1997, i 17 del Decret 30/2015, havent de comunicar el 
resultat a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

 
D’acord amb els informes dels tècnics que van intervenir al simulacre, i que consten en el cos de 
l’expedient, es desprèn que: 

 
1- Els nens, infants i personal del centre han d’evacuar, en una situació d’incendi, a la part 

principal –més risc- per la part posterior del centre i per un passadís exterior amb pota de 
ferro final, també passen vora de la zona de risc. 

 
2- Les portes exteriors de les aules no es poden obrir des de l’exterior 

 
3- El punt de concentració és en un indret interior del pati del recinte. La seva evacuació del 

lloc podria ser complicada en el cas de que els serveis d’intervenció ocupessin la porta 
principal. 

 
4- S’observa que cal actualitzar les dades del personal en el PAU. 

 
5- El personal ha actuat correctament. No s’ha detectat cap anomalia en el procés. 

 
6- El personal de nadons pot necessitar reforç en l’evacuació. Els nadons no tenen mobilitat 

suficient pròpia i precisen de suport del personal del centre. La persona destinada a l’aula 
pot ser insuficient segons el nombre de nadons presents. 

 
7- No s’ha fet avís del moment exacte d’inici del simulacre a EMERGÈNCIES 112, si bé eren 

informats. L’avís no era necessari ja que sols participaven grups propis. El simulacre posava 
en prova als propis elements del centre, no a externs. 

 
Els informes esmentats dels tècnics conclouen en: 

 
Primera.- La formació i actuació del personal del centre es presenta com adequada, si bé cal 
actualitzar les dades dels grups propis interventors. L’informe de la tècnica de PRL de CAVALL DE 
CARTRO SL aporta dades actualitzades dels equips d’emergències que cal actualitzar al PAU. 

 
Segon.- Es ratifica l’informe elaborat per la tècnica de PRL envers el simulacre. 

 
Tercer.- És recomana que el titular de l’activitat adopti mesures envers els extrems que seguidament 
s’informen i que les inclogui en els protocols del pla d’autoprotecció vigent, essent: 

 
1. Habilitar una sortida controlada des de la zona del patí i les aules directament a 

l’exterior. Implica construir una porta a la tanca del patí. 
2. Que les portes de les aules siguin operatives des de l’exterior. 
3. Que s’estableixin un sistema de suport a l’educadora de nadons per superar una 

possible situació d’insuficiència en l’evacuació. Pot ser a través de funcions de suport 
en el personal del centre: educadores, serveis administratius i direcció, o mitjans 
complementaris per trasllat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cinquè.- Donar coneixement del resultat del PAU a l’autoritat competent. 

 
Vistes les atribucions que tinc conferides, per decrets d’Alcaldia 2666/2015 i 2670/2015, de 22 de 
juny, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

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

 
Primer.- rebre i aprovar els informes elaborats i presentats pels tècnics de riscs laborals de CAVALL 
DE CARTRO SL i de Protecció Civil de l’Ajuntament de Calafell. 

 
Segon.- actualitzar el PAU vigent amb les dades aportades per CAVALL DE CARTRO SL. 

 
Tercer.- Traslladar al titular de l’activitat i gestor del servei les recomanacions presentades que són 
les següents: 

 
1. Habilitar una sortida controlada des de la zona del patí i les aules directament a 

l’exterior. Implica construir una porta a la tanca del patí. 
 

2. Que les portes de les aules siguin operatives des de l’exterior. 
 

3. Que s’estableixin un sistema de suport a l’educadora de nadons per superar una 
possible situació d’insuficiència en l’evacuació. Pot ser a través de funcions de suport 
en el personal del centre: educadores, serveis administratius i direcció, o mitjans 
complementaris per trasllat. 

 
 
1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - CADASTRE 

 
1.3.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ I NUMERACIÓ DEL TERCER TRAM 
DE L'ACTUAL AVINGUDA SANTA MARIA DE MONTSERRAT SITUAT AL SECTOR 5D DE SEGUR 
DE DALT 

 
Vista la instància presentada per una veïna de l’avinguda Santa Maria de Montserrat sol·licitant que 
es canviï el nom d’un tram d’aquest carrer perquè aquest vial té la mateixa denominació i discorre 
per tres trams que s’interrompen, la qual cosa comporta problemes de localització del seu immoble. 

 
Actualment el traçat de l’avinguda Santa Maria de Montserrat s’estén des de la rotonda del carrer 
Xile fins al sector 5D de Segur de Dalt, situat a la part sud de la urbanització Valldemar. Aquest vial 
consta de tres trams; el primer tram s’interromp per l’autopista C-32 Pau casals i el segon i tercer 
tram es tornen a interrompre per l’avinguda Marca Hispànica que talla la continuació d’aquest vial. 

 
Vist l’informe emès pel consorci de Normalització, en el que es detalla la següent proposta de 
denominació per al tercer tram de l’actual avinguda Santa Maria de Montserrat: 

 
Poblacions del Nord de Catalunya (properes a Ribes de Freser i la Molina): 
- Queralbs 
- Ripoll 
- Camprodon 
- Planoles 

 
Poblacions de Catalunya on tenen un carrer dedicat a Calafell: 
- Gavà 
- Vilafranca del Penedès 



 
- Lloret de Mar 
- el Vendrell 
- Vilanova i la Geltrú 

 
Vistos els plànols elaborats pel departament de Cadastre. 

 
Vist l’article 75 del Reglament Estatal de Població i Demarcació territorial segons redacció 
introduïda pel RD 2612/96, de 20 de desembre, en el qual s’assenyala que els Ajuntaments 
mantindran actualitzada la nomenclatura  i retolació de les vies públiques, la numeració dels edificis 
i n’informaran a totes les Administracions públiques interessades. 

 
Vist l’apartat IV de la Resolució d’1 d’abril de 1997, de l’Institut Nacional d’Estadística (BOE d’11 
d’abril), en el qual es dicten instruccions sobre identificació de les vies i numeració postal 
d’edificacions. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació i la numeració del tercer tram de l’actual 
avinguda Santa Maria de Montserrat situat al sector 5D de Segur de Dalt, anomenant-lo carrer 
Ripoll. 

 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a les diferents Àrees de l’Ajuntament, a Correus, a Sorea i 
als interessats. 

 
 
1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME 

 
1.4.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA FINCA A L’AV. 
MARCA HISPÀNICA, 43 DE SEGUR DE CALAFELL. EXP. NÚM. OE  154/14 

 
Fets 

 
Per Decret Núm. 2015/1948, de 11 de maig de 2015, es va resoldre ordenar al Sr. J. M. G., en la 
seva condició de propietari, la neteja de la finca situada a l’Av. Marca Hispànica de Segur de 
Calafell, en el termini de 20 dies, des de la notificació de l’esmentat decret, per incompliment de 
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. 

 
En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, 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 3000 €. 

 
L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 5 de novembre de 2015, que s’adjunta com 
annex 1 a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

 
En data 11 de gener de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que s’adjunta com 
annex 2, pel que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la 
finca, ascendeix a la quantitat de 907,50.- euros IVA inclós. 



 

 
D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada 
no executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària 
sense perjudici de la imposició de multes coercitives. 

 
Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, 
amb el rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, 
el procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

 
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.- Iniciar el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada 
municipal o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la 
neteja de la finca, situada a l’Av. Marca Hispànica. de Segur de Calafell, sent les despeses a càrrec 
del Sr. J. M. G.. 

 
2.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la 
neteja de la finca, a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 907,50.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 11 de gener 
de 2016, adjunt aquesta resolució com annex 2. 

 
3.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant-li un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, 
al·legui tot allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

 
 
1.4.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 184/2015 

Fets 

1. Vista la instància que a continuació es relacionen en les que es sol·licita llicència municipal 
d'obra menor a nom de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. 

 
- EXP. OM. 184/2015.- s/ ref. 150565TRC SH, per a l’obertura d’una cata sobre vorera i 
calçada de 2*0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar gas a nous 
abonats al c/ Foranell, núm. 69 de la urbanització Mas Mel de Calafell. 

 
2. Vist l'informe favorable emès per part de l'Arquitecte Tècnic municipal, el qual consta a 

l’expedient amb els següents condicionants: 
 

- 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. 

- Cal indicar que 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. 
- Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats. 
- 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’haver 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. 
 
3. Vist l’informe favorable emès per part de l’Assessor Jurídic Municipal, de data 21 de 

desembre de 2015, el qual consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 

 
1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), 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. 
L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 
Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 
L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

 
2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha 

d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de 
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la 
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada, 



 
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de 
llicència urbanística han d’estar motivades. 

 
3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les 
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no són d’aplicació a les llicències 
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal. 

 
4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta 

sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini 
de dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes 
per la resta d’obres. 

 
D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat 
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la 
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. 

 
5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla 
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de 
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament 
de les entitat locals. 

 
6. D’acord amb l’article 212 del Títol IX del POUM vigent “Terminis i caducitats de les 

llicències” les obres de connexió a serveis a la via pública: tres mesos per a iniciar-les i sis 
mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis establerts per la legislacó vigent. 

 
7. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa 

d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8, en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc. 

 
8. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el 

15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de 
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008. 

 
9. 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 llicència d'obra menor a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A., subjecta a les 
condicions requerides per l’Arquitecte Tècnic Municipal, adjunts a aquesta resolució següents: 

 
- EXP. OM. 184/2015.- s/ ref. 150565TRC SH, per a l’obertura d’una cata sobre vorera i 
calçada de 2*0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar gas a nous 
abonats al c/ Foranell, núm. 69 de la urbanització Mas Mel de Calafell, per un termini de 
tres mesos per a iniciar-les i sis mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis 
establerts per la legislacó vigent. 



 

 
I a les següents condicions generals: 

 
 La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 

perjudici de tercers. 
 Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 

- 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. 

 No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó 
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància 
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del 
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 

 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. 

 
 Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 

suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
 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. 

 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. 

 El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 

 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. 

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 C31, 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, emmagatzematge 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. 

 
2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, 
etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i liquidar la taxa d’ocupació de la 
via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. vigent. 

 
3. Notificar la present resolució als interessats. 

 
 
1.4.3. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR EXP. NÚM. 48/2016 

 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 48/2015 
Titular: D. Z. M. 
Emplaçament: c/ Rasa del Meix  de la urbanització La Bonanova de Calafell. Fets 

1. En data 05/11/2015 el Sr. D.  M., sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra major 
per la CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA al c/ Rasa del Meix de la urbanització 
la Bonanova de Calafell, amb la referència cadastral núm. 9321812CF7692S0001YA 



 

 
Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. A. S. i A., 
sense visar, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. A. S. i A. i de l’arquitecte tècnic Sr. O. O. C.. 

 
2. En data 28 de desembre de 2015, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, 
en sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars: 

 
1. Cisterna i grup de pressió. 
2. En cas de reparació de vorada s’haurà de substituir per peces de formigó iguals a  

les existents. 
3. El desguàs de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa pública de   clavegueram. 
4. Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat i l’assumeix 

tècnic d’arquitecte també visat. 
 
3. En data 4 de gener de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència. 

 
Fonaments de dret 

 
1. D’acord amb l’art. 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). 

 
2. D’acord amb l’art. 187, 188 i 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). 

 
3. D’acord amb l’article 5 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 

 
4. D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística de Calafell (POUM) (DOGC Núm. 5990, de 24-10- 
2011) 

 
5. D’acord amb les següents condicions 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 
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, 
emmagatzematge 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 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. 

 
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 constituir 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. 

 
7. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.2. Reguladora de la Taxa sobre plaques, patents, al 
titular de la llicència haurà d’abonar la taxa corresponent per el lliurament de la placa identificativa 
de la llicència d’obres. 

 
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 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. 



 

 
9. 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. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. . Z. M. llicència urbanística 
d’obra major per la CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA AL C/ RASA DEL MEIXDE 
LA URBANITZACIÓ LA BONANOVA DE CALAFELL, d’acord amb el projecte tècnic. 

 
2. L’esmentada llicència queda subjecte a les condicions particulars de l’informe emès per 
l’arquitecte municipal i a les condicions generals transcrites a la part expositiva. 

 
3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini 
de tres 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 i per la paralització durant les 
dues terceres parts del termini concedit per al seu acabament. 

 
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. Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver: 

 
- Pagar la taxa per la concessió de la llicència urbanística. 
- Pagar la taxa per la placa identificativa de la llicència d’obres. 
- Pagar l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (BASE es l’organisme delegat 

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, 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) 

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de 
4250 euros. 

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

 
7. Comunicar a la/es interessada/es que contra la present resolució de concessió de la llicència 
urbanística, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. 

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



 
1.4.4. PROPOSTA APROVACIÓ ERRADA MATERIAL ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 24/09/2015, D'APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 10, RECUPERACIÓ 
MEDIAMBIENTAL FRONT MARITIM DE CALAFELL, FASE 1 

 
Fets 

 
La Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015, va acordar l’aprovació de la certificació 
d’obres núm. 10, i la corresponent factura, relativa al projecte de recuperació mediambiental del 
front marítim de la platja de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària RUBATEC, SA., per un 
import de 108.092,22€ 

 
Atès que existeix un error en la transcripció de l’import de la certificació i factura. 

Fonaments de dret 

Vist que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser rectificat per 
l'Administració en qualsevo moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el que 
disposa l'article 105.2 de la vigent Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPA). 

 
Vist el decret de delegació de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local núm. 2666 de data 22 de juny 
de 2015, es proposa l’adopció del següent acord: 

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

 
PRIMER.- Rectificar d'acord amb el que estableix l'art. 105.2 de la LRJPA, com error material i de 
fet l'error de transcripció de la quantitat de 108.092,22€, per tal de fer constar que l’import 
correcte de la factura i la certificació d’obra es de 108.092,20€. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció. 

 
 
1.4.5. PROPOSTA D'INCOAR EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DE LA TORRE DE 
TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL SITUADA A L'EDIFICI DEL C/ JOAN MARAGALL S/N, PER 
INSTAL·LAR UNA ANTENA POWERBEARN M5 400 

 
 
Fets 

 
En data 29 de desembre de 2015 (RGE 44010), el Sr. J. C., en nom i representació del Fundació 
Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social, va sol·licitar llicència d’ús privatiu per instal·lar una antena a la 
torre municipal de telecomunicacions situada al terrat de l’edifici situat al carrer Joan Maragall, s/n, 
per tal de millora la connexió telemàtica del dispensari municipal de Segur de Calafell amb la resta 
de la xarxa de la fundació, necessària pels serveis que presten als ciutadans de Calafell. 

 
La interessada adjuntar a l’esmentada sol·licitud: 

- Els estatuts de la fundació. 
- Els poders a favor del compareixen. 
- El projecte de la instal·lació. 



 
Fonaments de dret 

 
L’esmentat ús està sotmès a la prèvia concessió de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
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.- Incoar expedient de llicència d’ús privatiu de la torre de telecomunicacions municipal situada al 
terrat de l’edifici situat al carrer Joan Maragall, s/n, per instal·lar una antena Powerbeam M5 400. 

 
2.- Disposar que s’emetin el/s informe/s necessaris sobre la dita sol·licitud, en concret, al 
departament d’informàtica de l’Ajuntament i a l’enginyer tècnic municipal. 

 
3.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificats, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
4.- Notificar a la interessada la present resolució. 

 
 
1.4.6. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 1 ÚNICA DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DE 
L'ADEQUACIÓ DE LA MASIA VILARENC PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI A L'EMPRENEDORIA  
I FOMENT DE L'OCUPACIÓ: ACTUACIONS D'ACONDICIONAMENT D'EXTERIORS I TANCA 

 
Fets 

 
Vista la certificació d’obra núm. 1 i única, i la corresponent factura relativa al projecte 
complementari d’adequació de la Masia Vilarenc, per a la creació d’un servei a l’emprenedoria i 
foment de l’ocupació: Actuacions d’acondicionament d’exteriors i tanca, presentada per l’empresa 
adjudicatària GOMINTEC SL, per un import de 60.231,95€ 

 
Atès que la mateixa ha estat conformada per l’arquitecte municipal,director de les obres 

Fonaments de dret 

Vist l’informe núm. 474/15-PD 777, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient 
de licitació de les obres. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra núm. 1 i única, i la corresponent factura relativa al projecte 
complementari d’adequació de la Masia Vilarenc, per a la creació d’un servei a l’emprenedoria i 
foment de l’ocupació: Actuacions d’acondicionament d’exteriors i tanca, presentada per l’empresa 
adjudicatària GOMINTEC SL, per un import de 60.231,95€ 

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



 
1.4.7. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA FINCA AL C. 
LLESSUÍ DE LA URB. CALAFELL PARK DE CALAFELL. EXP. NÚM. OE  08/15 

 
Fets 

 
Per Decret Núm. 2015/2020, de 15 de maig de 2015, es va resoldre ordenar a la Sra. L. S. T., en la 
seva condició de propietària, la neteja del solar i la retallada de la tanca vegetal arran de façana de 
la finca situada al c. Llessuí de la Urb. Calafell Park de Calafell, en el termini de 20 dies, des de la 
notificació de l’esmentat decret, per incompliment de 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. 

 
En la mateixa resolució es va advertir a l’interessat que, en cas d’incompliment, es procedirà a 
l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, 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 3000 €. 

 
L’informe de l’Inspector d’Obres Municipal, de data 1 de desembre de 2015, que s’adjunta com 
annex 1 a aquesta resolució, acredita l’incompliment de l’ordre d’execució abans esmentada. 

 
En data 11 de gener de 2016, l’arquitecte tècnic municipal ha emès l’informe, que s’adjunta com 
annex 2, pel que estima que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la neteja de la 
finca, ascendeix a la quantitat de 1.064,80.- euros IVA inclós. 

 
D’acord amb l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU) i l’article 126 i 127 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de al legalitat urbanística (RPLU), disposen que si la persona interessada 
no executa l’acord en el termini d’un mes, l’òrgan competent en pot acordar l’execució subsidiària 
sense perjudici de la imposició de multes coercitives. 

 
Atès que l’article 98 de la LPAC permet l’execució subsidiària dels actes no personalíssims a què 
estiguin obligats els administrats, mitjançant l’execució substitutòria de l’administració actuant, 
amb el rescabalament paral·lel dels costos, a càrrec de l’administrat, emparant-se a aquest efecte, 
el procediment de constrenyiment sobre el patrimoni del subjecte obligat. 

 
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.- Iniciar el procediment d’execució subsidiària de l’ordre d’execució per part de la brigada 
municipal o mitjançant una empresa contractada a l’efecte per l’Ajuntament, consistents en la 
neteja del solar i la retallada de la tanca vegetal arran de façana de la finca situada al c. Llessuí de 
la Urb. Calafell Park de Calafell, sent les despeses a càrrec de la Sra. L. S. T. 

 
2.- Donar compte a l’interessat obligat que la liquidació provisional dels treballs i actuacions per la 
neteja de la finca, a executar subsidiàriament al seu càrrec, ascendeix a la quantitat de 1.064,80.- 
euros IVA inclós, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 11 de gener 
de 2016, adjunt aquesta resolució com annex 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Notificar aquesta resolució a la interessada atorgant-li un termini d’audiència de deu (10) dies 
hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, si ho considera oportú, 
al·legui tot allò que estimi convenient en defensa dels seus interessos. 

 
1.4.8. PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ (EXP. NÚM. OE 2/16) 

 
 
Fets 

 
En data 4 de desembre de 2015, l’inspector d’obres de l’Àrea d´Urbanisme, ha emès l’informe, pel 
que es proposa tramitar a la propietat de la finca situada al c. Vilamar de Calafell, la corresponent 
ordre d’execució per tal de procedir a la neteja de la finca. 

 
En data 12 de gener de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea d´Urbanisme ha emès informe en relació a 
la tramitació del present expedient. 

 
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.- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la neteja de la finca situada al c. Vilamar de Calafell, 
propietat de la Sra. M. D. F. P. 

 
2.- Concedir a la Sra. M. D. F. P. 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. 

 
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. 

 
4.- Notificar aquesta resolució als interessats. 



 
1.4.9. PROPOSTA D’ARXIU D’EXPEDIENT DE RESTABLIMENT NÚM. RL 7/13 PER CADUCITAT 

Fets 

Atès l'inici de l'expedient de Restabliment de la Legalitat Urbanística núm. RL 7/13, incoat 
mitjançant Decret núm. 2013/1900, de data 25 d’abril de 2013, contra el Sr. F. G. N. i la Sra. Mª J. 
M. M., per l’execució d’unes obres no legalitzables de caràcter greu sense adaptar-se a la llicència 
o amb incompliment de les condicions que s’hi assenyalen a la finca del c. Enric Morera. de la Urb. 
Mas Romeu, de Calafell 

 
Atès que a data d’avui han transcorregut més de 6 mesos sense que s’hagi adoptat el preceptiu 
acord resolent el present expedient. 

 
Fonaments de dret 

 
Vist l’article 202.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, que disposa: “els procediments de protecció de la legalitat urbanística caduquen si, 
un cop transcorregut el termini màxim de sis mesos per dictar resolució, aquesta no ha estat 
dictada i notificada. Aquest termini resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació 
de procediment administratiu comú, i per tot el temps que calgui per fer les notificacions 
mitjançant edictes, si s’escau”. 

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

 
1.- Declarar la caducitat del present expedient de restauració de la Legalitat Urbanística núm. RL 
7/13, incoat contra el Sr. F. G. N. i la Sra. Mª J. M. M. i procedir al seu arxiu. 

 
2.- Notificar la present resolució als interessats. 

 
 
1.4.10. PROPOSTA D’ARXIU D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ NÚM. OE 68/15 PER 
CADUCITAT 

 
Fets 

 
Atès l'inici de l'expedient d’ordre d’execució incoat mitjançant Decret núm. 2015/2603, de data 12 
de juny de 2015, contra el Sr. A. R. M., la Sra. M. C. P. D., per a la neteja del solar i la poda de la 
tanca vegetal de la finca situada al c. Tomàs Breton de la Urb. Mas Romeu de Calafell. 

 
Atès que a data d’avui han transcorregut més de 6 mesos sense que s’hagi adoptat el preceptiu 
acord resolent el present expedient. 

 
Fonaments de dret 

 
Vist l’article 88 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament de protecció  de 
al Legalitat Urbanística, que disposa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“Termini de Resolució 
 

88.1 El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa que posi fi al procediment 
per dictar una ordre d’execució és de sis mesos des de l’acord o la resolució de la seva 
iniciació d’ofici o, si es va iniciar a sol·licitud d’una o diverses persones interessades, des de 
la recepció de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. 

 
88.2 Transcorregut el termini a què fa referència l’apartat 1 sense que s’hagi notificat la 
resolució expressa, es produeix la caducitat del procediment iniciat d’ofici. 

 
88.3 Quan el procediment s’hagi iniciat a sol·licitud d’una o diverses persones interessades 
i comporti l’afectació dels béns, els drets o els interessos legítims de terceres persones, les 
persones sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci 
administratiu a partir del venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la 
resolució expressa.” 

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

 
1.- Declarar la caducitat del present expedient d’ordre d’execució núm. OE 68/15, incoat contra el 
Sr. A. R. M., la Sra. M. C. P. D. i procedir al seu arxiu. 

 
2.- Notificar la present resolució als interessats. 

 

1.4.11. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 188/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 
 
Número d’expedient: 188/2015 
Interessat: CDAD. PROP. EDIFICI BAIXAMAR 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 18 de desembre de 2015, el Sr. M.l L. G., actuant en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI BAIXAMAR, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors exp. núm. 
188/2015 per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA DE L'EDIFICI situat al c/ JORDI GARI de Segur de 
Calafell. 

 
Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 7 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: “Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys  
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8” 



 
Vist l’informe jurídic, de data 11 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), 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. 

 
L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

 
Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

 
L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

 
2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha 

d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de 
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la 
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada, 
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de 
llicència urbanística han d’estar motivades. 

 
3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les 
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències 
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal. 

 
4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta 

sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de 
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per 
la resta d’obres. 

 
D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat 
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la 
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. 

 
5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla 
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de 
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament 
de les entitat locals. 

 
6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa 

d’ocupació de  via  pública  al Departament de  Via Pública  de  l’Ajuntament de    Calafell, 



 
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8, en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc. 

 
7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el 

15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de 
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008. 

 
8. 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 a la COMUNITAT DE PROPIETARIS ED. BAIXAMAR la llicència d'obres menors Exp. 
Núm. 188/2015 per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA DE L'EDIFICI situat al c/ Jordi Gari de 
Segur de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 7 de gener de 2016 adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals: 

 
 La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 

perjudici de tercers. 
 Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 

- 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. 

 No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó 
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància 
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del 
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 

 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. 

 
 Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 

suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
 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. 

 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. 



 
 El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 

brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
 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. 

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 C31, 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, emmagatzematge 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. 

 
2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camions,  etc.  s’haurà  de  sol.licitar  la  preceptiva  llicència  o autorització, i 



 
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. 
vigent. 

 
3. Notificar la present resolució als interessats. 

1.4.12. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 164/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 
 
Número d’expedient: 164/2015 
Interessat: CTAT. PROP. EDIF. LOS ANGULOS GARONA 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 4 de novembre de 2015, el Sr. J A G L, actuant en representacio de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI LOS ANGULOS, 2, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 
164/2015 per la REHABILITACIÓ DE FAÇANES, COBERTES I DEFICIÈNCIES GREUS 
SEGONS ITE, de l’edifici plurifamiliar situat al c/ GARONA de Segur de Calafell. 

 
Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 4 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: “Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys  
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8” 

 
Vist l’informe jurídic, de data 5 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), 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. 

 
L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

 
Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 



 
L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

 
2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha 

d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de 
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la 
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada, 
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de 
llicència urbanística han d’estar motivades. 

 
3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les 
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències 
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal. 

 
4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta 

sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de 
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per 
la resta d’obres. 

 
D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat 
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la 
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. 

 
5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla 
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de 
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament 
de les entitat locals. 

 
6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa 

d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8, en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc. 

 
7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el 

15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de 
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008. 

 
8. 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: 

 
Atorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIF. LOS ANGULOS GARONA, 2 la llicència d'obres 
menors exp. núm. 164/2015 per REHABILITACIÓ    DE FAÇANES, COBERTES I DEFICIÈNCIES GREUS 
SEGONS ITE, de l’edifici plurifamiliar situat al c/ GARONA de Segur de Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 4 de gener de 2016 
adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals: 



 

 
 La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 

perjudici de tercers. 
 Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 

- 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. 

 No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó 
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància 
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del 
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 

 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. 

 
 Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 

suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
 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. 

 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. 

 El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 

 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. 

 
 

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 C31, 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, emmagatzematge 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. 

 
1. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i 
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. 
vigent. 

 
2. Notificar la present resolució als interessats. 

 
 
1.4.13. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 178/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 178/2015 
Interessat: DISTTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 1 de desembre de 2015, el Sr. J. C. C., actuant en representació de DISTTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. 
núm. 178/2015 per l’ADEQUACIÓ D'ESTABLIMENT PER A ACTIVITAT DE SUPERMERCAT AL C/ 
MALLORCA DE CALAFELL PLATJA. 



 

 
Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 18 de desembre de 2015 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: “Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys  
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8” 

 
Vist l’informe jurídic, de data 21 de desembre de 2015, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), 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. 

 
L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

 
Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

 
L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

 
2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha 

d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de 
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la 
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada, 
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de 
llicència urbanística han d’estar motivades. 

 
3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les 
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències 
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal. 

 
4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta 

sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de 
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per 
la resta d’obres. 



 
D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat 
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la 
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. 

 
5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla 
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de 
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament 
de les entitat locals. 

 
6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa 

d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8, en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc. 

 
7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el 

15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de 
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008. 

 
8. 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./Sra DISTTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTACION la llicència d'obres 
menors Exp. Núm. 178/2015 per l’execució de ADEQUACIÓ D'ESTABLIMENT PER A 
ACTIVITAT DE SUPERMERCAT AL C/ MALLORCA DE CALAFELL PLATJA, CR MALLORCA, 
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 
18 de desembre de 2015 adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals: 

 
 La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 

perjudici de tercers. 
 Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 

- 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. 

 No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó 
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància 
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del 
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 

 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. 
 

 Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 

 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. 

 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. 

 El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 

 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. 

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 C31, 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, emmagatzematge 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. 

 
2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i 
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. 
vigent. 

 
3. Notificar la present resolució als interessats. 

1.4.14. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 181/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 
 
Número d’expedient: 181/2015 
Interessat: M. S. C. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 5 de desembre de 2015, el Sr. M. S. C., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 181/2015 per l’AMPLIACIÓ DE PORXO, immoble situat al c/ Est. de la urbanització Mas 
Mel de Calafell. 

 
Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 16 de desembre de 2015 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: “Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys  
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8” 

 
Vist l’informe jurídic, de data 21 de desembre de 2015, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), 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. 

 
L’esmentat article, en el seu apartat segon, relaciona, entre d’altres, les següents 
actuacions que resten subjecte a llicència urbanística: 

 
Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 
casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

 
L’article 188.1 de TRLU, disposa que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord 
amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

 
2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha 

d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de 
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la 
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada, 
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de 
llicència urbanística han d’estar motivades. 

 
3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les 
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències 
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal. 

 
4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta 

sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de 
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per 
la resta d’obres. 

 
D’acord amb l’art. 188.2 del TRLU, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat 
del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i en el marc del que estableix la 
legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. 

 
5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla 
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de 
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament 
de les entitat locals. 

 
6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa 

d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.2.8, en el supòsit d’ocupar terrenys d’ús públic per 
a la realització de les obres amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, puntals, cavallets, bastides, descarrega de material amb camions, etc. 

 
7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el 

15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de 
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008. 



 

 
8. 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./Sra M. S. C. la llicència d'obres menors Exp. Núm. 181/2015 per 
l’AMPLIACIÓ DE PORXO, immoble situat al c/ Est de la urbanització Mas Mel de Calafell, 
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal, 16 de desembre de 2015 adjunt a aquesta resolució, i a les següents 
condicions generals: 

 
 La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 

perjudici de tercers. 
 Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 

- 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. 

 No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó 
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància 
de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del 
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 

 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. 

 
 Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 

suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
 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. 

 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. 

 El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 

 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. 



 
 
 

 
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 C31, 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, emmagatzematge 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. 

 
2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de 
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i 
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. 
vigent. 

 
3. Notificar la present resolució als interessats. 



 
 
 

 
1.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - ENSENYAMENT 

 
1.5.1. APROVAR EL PAGAMENT A JUSTIFICAR, L'ADJUDICACIÓ DE LA CO-ORGANITZACIÓ DE 
L'ACTE A L'EMPRESA, L'ACTE DE LA 67ª EDICIÓ DE LA FESTA DELS TRES TOMBS DE   
CALAFELL 2016 I EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ 

 
Fets 

 
1. L’Ajuntament de Calafell organitza 67a edició de la Festa dels Tres Tombs el dia 24 de gener de 

2016, per la qual cosa es va redactar un Plec de condicions que es va tramitar a diferents 
entitats de Calafell, oferint-los-hi la possibilitat de presentar una proposta de continguts i 
econòmica per tal de co-organitzar l’esdeveniment junt amb l’ajuntament. 

 
2. La realització de la Festa dels tres Tombs s’adjudicarà a la programació més completa i al 

pressupost més ajustat. Caldrà presentar un projecte i un pressupost. 
 
3. El pressupost de contractació ha de ser de, com a màxim, 9.510 euros (IVA inclòs) i el termini 

per presentar la proposta conclou el dia 21/12/2015. 
 
4. S’ha sol·licitat consignació pressupostària al Departament d’Intervenció per un import de 9.510 

euros en format de Pagament a Justificar, ja que aquesta despesa cal fer-la efectiva el mateix 
dia de la celebració. 

 
5. El departament d’intervenció emet informe favorable núm. 0010/2016 que s’adjunta a 

l’expedient. 
 
6. La Festa dels Tres Tombs implica o comporta diverses despeses: el pagament de a la vora de 15 

carruatges, nombrosos genets, un esmorzar popular per a unes 450 persones, la compra 
d’obsequis, la confecció d’un estandart i el pagament d’una assegurança entre altres despeses, 
algunes de les quals, s’han de fer efectives abans de la celebració de la festa i d’altres el mateix 
dia 24 de gener. 

 
7. L’associació organitzadora de l’esdeveniment ha de fer efectius els ingressos als diferents 

proveïdors el mateix dia de la celebració, per la qual cosa, és indispensable disposar dels 9.510 
euros el mateix dia de la festa per fer front a totes les despeses que implica aquesta celebració. 

 
8. Les obligacions i aportacions de l’entitat o associació contractada seran les següents: 

· Establir els acords o pactes amb els carruatges i genets participants. El nombre de carruatges 
en total ha de ser de 35 aproximadament, comptabilitzant els xurquis i altres carruatges. Les 
carros han de ser variats, entre traginers i de pagès. Entre aquests 35 hi ha d’haver com a 
mínim: 6 carros grans carregats, 10 carros de pagès i altres carruatges de lluïment. 

 
· El nombre de genets serà al voltant de 60. 
· Contractació de la banda de música que encapçali la rua. 
· La rua ha de ser el més variada possible. 
· Caldrà enumerar tots i cadascun dels participants. 
· Organització de l’esmorzar popular. 
· Organitzar i/o coordinar la cercavila o cavalcada des de l’arribada dels participants fins a la 
seva marxa. 



 
· Ajustar-se al pressupost consignat. 

 
9. Les obligacions i aportacions de l’Ajuntament seran les següents: 

· Parades d’artesans, pintors, etc. de Calafell, a la plaça de Mariano Soler, a la pl. de Catalunya  
i al c/ Marquès de Samà. 
· Cessió de la via pública per al desenvolupament de l’activitat. 
· Control de l’acte amb la Policia Local. 
· Col·laboració de Protecció Civil. 
· Contractació de Creu Roja. 
· Contractació del servei de neteja. 
· Contractació del servei de megafonia i de l’speaker. 
· Coordinar la venda de coques de Sant Antoni amb els establiments del municipi. 
· Com a contraprestació per a la realització de l’acte, l’ajuntament haurà  d’abonar el preu 

fixat. 
 

S’adjunta a l’expedient els informes dels tècnics de protecció civil, via pública, Mobilitat. 
 
10. Si escau se signarà un contracte o conveni que reflectirà i regularà les condicions de l’empresa 

o associació organitzadora i de l’Ajuntament. És responsabilitat d’ambdues parts i de tots els 
participants vetllar per al bon funcionament de l’acte. 

 
11. En data de 14 de desembre de 2015 l’Associació Els Peterols va presentar un projecte per a 

l’organització de l’acte. 
 
12. L’Ajuntament de Calafell no ha rebut cap altra proposta, essent l’única la de l’Associació Els 

Peterols. 
 
13. El projecte de l’Associació Els Peterols inclou una banda de música, un carro de Sant Antoni, 

carros grans (de troncs, bocois, caixes de fusta, d’agència, lleteres, cotó, cantis, fesoleres, 
portadores, etc.), 10 carros de pagès, carros històrics (ambulància, brossa, agència), cavalls i 
genets de les hípiques de Calafell i cavalls de peu rodó, acompanyat de carros de pagès. A més 
aquesta entitat destaca per la seva implicació en l’acte i determina un pressupost de 9.510 
euros. 

 
14. La pràctica totalitat de les despeses d’aquesta festa s’han de pagar al comptat o bé 

anticipadament, com és el cas dels carruatges, les assegurances, l’esmorzar dels participants, 
etc. 

 
15. Per tal que l’Associació Paterols, pugui fer front a les despeses en el moment oportú, cal 

efectuar-li la transferència del total del pressupost de la festa, que és de 9.510€, com a màxim, 
el divendres 23 de gener. 

 
16. Una vegada realizada la festa el Cor Orfeó facturarà a l’Ajuntament de Calafell les despeses 

reals que s’hagin efectuat, amb un màxim de 9.510€. En cas de que l’import total definitiu de 
les despeses sigui d’un import inferior, haurà de retornar la quantitat sobrant. 

 
Fonaments de dret 

 
1. D’acord amb l’article 9.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), “són contractes de serveis 
els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de 
compra o sense, de productes o béns mobles.” 



 

 
2. El segon paràgraf de l’article 138.2 del TRLCSP, considera contractes menors els contractes de 
subministrament d’un import inferior a 18.000 euros. 

 
3. Segons l’article 111.1 del TRLCSP, en els contractes menors la tramitació de l’expedient només 
exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquesta de la despesa corresponent. 

 
4. Els pagaments a justificar es troben regulats a l’article 190 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, i 
als articles 69 al 72 del Reial Decret 500/1990. 

 
5. Corresponen a l’Art. 50.1 de les Bases d’execució del pressupost municipal 2015 de 
l’Ajuntament de Calafell. 

 
6. Els Pagaments a Justificar es troben regulats en les bases d'execució del pressupost definitiu. 

 
7. Els Pagaments a Justificar s'aplicaran de conformitat amb l'estipulat a l'art. 190.1 del Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, previ informe de la Intervenció General, amb càrrec als respectius crèdits del pressupost de 
despeses. 

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

 
PRIMER. Adjudicar l’organització de la 67a edició de la Festa dels Tres Tombs de Calafell, a 
l’Associació Els Peterols amb el CIF. G-55 636 807, per un import de 9.510 euros. 

 
SEGON. Aprovar l’acte de la 67ª edició de la festa dels tres tombs 2016 a celebrar en 
coorganització entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació Els Peterols. 

 
TERCER. Ratificar el PAU aprovat ja que l’acte no presenta modificacions substancials, essent essent 
necessari determinar la figura del Cap d’emergències. Qui ha de restar assistit pels responsables de 
seguretat (policia), sanitat (serveis sanitaris), d’intervenció (servei de protecció civil) i responsables 
organitzatius. D’acord amb el que disposa el Decret 30/2015, el cap d’emergències té autoritat 
sobre els serveis d’emergències i gestiona en compliment del PAU. 

 
QUART. APROVAR l’atorgament de 9.510 euros en concepte de Pagament a Justificar, per cobrir 
les despeses d’organització de la Festa dels Tres Tombs 2016, mitjançant transferència bancària a 
l’Associació Els Peterols amb el CIF. G-55 636 807, al compte IBAN: ES23 2103 3128 1402 0065 
4670, el divendres 22/01/2016. 

 
CINQUÈ. Ordenar el pagament no pressupostari d’aquesta despesa. 

 
SISÈ. Donar compte del present acord als interessats i als Departaments d'Intervenció i Tresoreria 
municipals. 

 
1.6. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA 

 
1.6.1. EXPEDIENT NUMERO 4303715002326 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS 



 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002326 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

 
Fets: 

 
1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local de 03 de desembre de 2015, en el 
que se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves. 

 
2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 03 de desembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Mediterranea Calafell SL, en qualitat de 
presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar 
els fets “Establiment: Sa Caleta, Adreça: passeig marítim Sant Joan de Déu 41. Lloc publicitat: 
Mossèn Jaume Soler, Rafael Casanovas. Al llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, 
segons les Ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.” que es 
transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 03 de desembre de 2015. 

 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de 
descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en 
el plec de càrrecs el  03 de desembre de 2015. 

 
4. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article 
Artículo 59. Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, 
la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se 
incorporará al expediente.” 

 
 
5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 09 de novembre de 2015. 

 
6. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal. 

 
7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Mediterranea 
Calafell SL. 

 
Fonaments de Dret: 

 
1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 
37, 39, 46, 47 i 50 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ 
d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics. 

 
2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció greu, amb import de 72,00.-€ dins 
els límits establerts en l'apartat anterior. 



 

 
3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que 
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el 
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici 
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta. 

 
4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret 
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei 
practicats. 

 
5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb 
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria 
als ens locals. 

 
6. Vist 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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 la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa Mediterranea Calafell SL 
amb CIF B-43916006 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat 
amb els articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i 
amb la quantia de  la sanció de 72,00.-€. 

 
2. Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

 
3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del 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. 

 
4. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas quantes al·legacions 
estimi convenients. 



 
5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del 
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el 
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01- 
0210202940  de l'Ajuntament. 

 
 
1.6.2. PROPOSTA INICI D'EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA DELS ARBRES, ARBUSTOS, 
PLANTES, ETC QUE ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

 
 
Fets 

 
 
Vistos els informes emesos per l’inspector de Via Pública, que han emès l’informe que s’adjunta a 
l’expedient 

 
1.- En data 06/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Circumval·lació  de Segur Calafell, propietat de P. R. P.  (Exp. 
4303715002327) 

 
2.- En data 06/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Circumval·lació, . de Segur Calafell, propietat de Huamani V. 
O. S., (Exp. 4303715002328) 

 
3.- En data 01/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a c. Bèlgica de Segur Calafell, propietat de B. M. E.  (Exp. 
4303715002329) 

 
4.- En data 01/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a c. Viella de Calafell, propietat de F. T. J. (Exp. 4303715002331) 

 
5.- En data 01/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Lluís Millet de Calafell, propietat de A. F. H. (Exp. 
4303715002333). 

 
6.- En data 02/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades c.equador de Segur de Calafell, propietat de O. P. H. (Exp. 
4303715002334) 

 
7.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c Terra Alta de Segur de Calafell, propietat de L. J. E. (Exp0. 
4303715002335) 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels 
espais públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i 
les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació 
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels 



 
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la 
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat 
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de 
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de 
seguretat, salubritat o conservació. I apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva 
propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4. 
L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les 
actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat en 
una finca o immoble. I apartat 5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores 
d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a 
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al 
deure de conservació que els correspon.”. 

 
2. Per altra banda, és d’aplicació general a tot Espanya, en les relacions jurídiques privades, l’article 
592 del Codi Civil que tot seguit li relaciono: "Si les branques d'algun dels arbres s'estenen sobre 
una heretat, jardins o patis veïns, tindrà el propietari d'aquests dret a reclamar que es tallin quan 
s'estenguin sobre la seva propietat, i, si són ..." 

 
3. 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. 

 
4. Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “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 règim 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. 

 
5. 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. 

 
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: 

 
1.- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la neteja de  la poda dels arbres, arbustos, plantes,  
etc que sobresurten de la façana  de la finca que tot seguit es  detallen: 

 
1.- En data 06/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Circumval·lació  de Segur Calafell, propietat de P. R. P. i . 
(Exp. 4303715002327) 



 

 
2.- En data 06/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Circumval·lació de Segur Calafell, propietat de H. V. O. S. 
(Exp. 4303715002328) 

 
3.- En data 01/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a c. Bèlgica de Segur Calafell, propietat de B. M. E. (Exp. 
4303715002329) 

 
4.- En data 01/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a c. Viella de Calafell, propietat de F. T. J. (Exp. 4303715002331) 

 
5.- En data 01/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Lluís Milletde Calafell, propietat de A. F. H (Exp. 
4303715002333). 

 
6.- En data 02/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades c.equador de Segur de Calafell, propietat de O. P. H.  (Exp. 
4303715002334) 

 
7.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c Terra Alta de Segur de Calafell, propietat de L. J. E (Exp0. 
4303715002335) 

 
2.- Concedir als interessata i responsablea 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. 

 
3.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest 
Ajuntament, continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient,  
a costa i amb càrrec de la part 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. 

 
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.- Notificar aquesta resolució  a l’interessat i al Dpt de Medi Ambient 

 
 
1.6.3. AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ TAULES I CADIRES MERCAT MUNICIPAL 

 
 
Identificació de l’expedient: Proposta aprovació llicència ocupació espai via pública zona 
Mercat Municipal. 

 
Fets: 

 
1. Vista l’instancia presentada pel Sr. P. F. G. de data 19 de novembre de 2015 amb registre 
general d’entrada número 40445, en la qual sol·licita llicència d’ocupació de la terrassa 
corresponent al seu establiment  del Mercat Municipal de  Calafell. 



 
2. Vist l’informe dels tècnics municipals (segons planell) i de l’inspector municipal en el que estan 
verificats i comprovats els metres que s’autoritzaran. 

 
3. Que el dia 30 d’octubre i 25 de novembre de 2015, es fa reunió amb totes les parts implicades 
del mercat municipal que ocupen la via pública. Que la finalitat d’aquesta reunió era posar diferents 
punts en clar, fer un nou repartiment en els metres d’ocupació de la via pública, aclarir que els 
materials que s’instal·laran seran para-sols de color veig i mampares (paravents) de separació de 
conformitat amb els models que varen ser facilitats, havent de ser tots del mateix model. Que tots 
hauran de ser iguals i en cap cas es podrà tenir publicitat. Que si es sol·licita llicència per l’ocupació, 
es condició instal·lar i ocupar la via pública amb els para-sols, taules i cadires d’acord amb 
normativa, en cap cas s’autoritzarà una reserva de via pública sense la ocupació. 

 

4. Que per qualsevol autorització per instal·lació de taules i cadires, tendals o altres elements a la via 
publica serà condició necessària per a l'activitat d'ocupació l'autorització administrativa per part 
del departament de Via Publica de l'Ajuntament. 

 
Fonaments de Dret: 

 
1. Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

 
2. Ley 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públicas. 

 
3. Segons el que disposa l’ordenança de convivència ciutadana i us dels espais públics en l’article 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. 

 
4. Vist el que disposa l’article 10 i 11 de l’ordenança Fiscal 2.2.4 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en el seu punt 2, “La taxa s’acreditarà el primer 
dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte d’utilització privativa o aprofitament 
especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la data en què es dugui a terme per 
primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic que constitueix el 
fet imposable de la taxa.” “Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, 
hom l’entendrà prorrogada mentre l’administració municipal no n’acordi la caducitat o bé la 
persona interessada presenti la declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat 
dels casos que aquests hagin estat concedits per un període o termini determinats.” 

 
5. En el cas de l’ús de terrasses només es permeten les terrasses si disposen d’una llicència municipal 
prèvia a la seva instal·lació, que estaran perfectament delimitades . 

 
6. L’ocupació de la via publica dels espais confrontats amb el mercat municipal de Calafell, per part 
dels concessionaris, es considera que aquests hauran d’ajustar-se a les normes tècniques en 
l’ocupació de la via publica següents: 

 
1. Ocupacions sense afectació: Són els elements que ocupen la via pública sense cap  
mena de deteriorament del paviment i que no tenen cap afectació del domini públic : 

a) S’entén per para-sol l’estri mòbil i/o orientable per a resguardar-se del sol, anàleg 
a un paraigua. 



 
b) Els recobriments dels para-sols han de ser amb lones impermeabilitzades de 
material tèxtil, sintètiques i llises, de color cru, de geometria rodona o quadrada, i 
mides exteriors compreses entre una alçada mínima lliure de 1.500mm i no 
sobrepassar els seus elements els 4.000 mm d’alçada màxima .El pal ha de ser 
d’estructura metàl·lica, o de fusta tractada i plegable. Resta prohibida la utilització 
de para-sols amb publicitat distinta de l’establiment. 
c) La base del para-sol ha de ser suficientment estable, amb peces de pedra o ferro 
colat. La base no s’ha de fixar al paviment, el para-sol té la característica d’un 
element sense afectació, als efectes de llicència que preveu aquesta normativa. 
d) Els para-sols no poden sobresortir de la zona delimitada, s’han de retirar 
diàriament a partir de l’hora de tancament de la terrassa. 
e) El para-sol es pot completar amb paravents laterals de conformitat apartat 2 
d’aquesta resolució. 
f) No s’autoritzarà la instal·lació de tendals adossats a l’edifici del mercat antic. 

2.Para-vents, com a elements d’ocupació no permanents. 
 

1. Els paravents laterals, com a elements d’ocupació no permanents, poden ser 
solidaris als para-sols. No poden superar els límits de la terrassa. Han de ser de 
vidre transparent, o metacrilat, sense estructura a la part superior. El vidre ha de 
ser de seguretat. 

 
2. Els paravents laterals han de ser amb vidre transparent per la part superior i la 
part inferior amb panel Alçada màxima des del paviment: 1,6 metres. 

 
3. No s’autoritzaran els paravents frontals. 

 
4. Els paravents s’han de recollir a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la 
terrassa i s’han de retirar en el termini màxim establert a l’activitat de la llicència. 

 
3. Normativa de caràcter general: 

a) Juntament amb la sol·licitud es presentarà una declaració de responsable 
d’ocupació de la via publica amb terrasses, (segons document Model) . 
b) Les cobertes dels para-sols, han de ser de materials tèxtils de color cru, tots 
hauran de ser tots iguals i en cap cas es podrà tenir publicitat. 
c) Les taules i les cadires s’han de retirar diàriament de l’espai públic a partir de 
l’hora de tancament de l’establiment. 
d) S’hauran de recollir els paravents laterals del tancament , per deixar el pas lliure, 
quan aquesta no estigui en funcionament. 
e) L’àrea de l’ocupació, inclòs el paviment, ha de mantenir-se neta i en condicions 
de manera permanent tenint especial cura de la neteja al finalitzar l’horari 
autoritzat. Els tendals i altres elements de tancament, hauran de mantenir-se en 
condicions de neteja i funcionament. 
f) Que el permís de l’ocupació de la via publica esta subjecte la vigència de 
l’assegurança responsabilitat civil de conformitat al que disposa el Decret 
112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives. 
g) Es condició instal·lar i ocupar la via pública amb els para-sols, taules i cadires 
d’acord amb normativa, en cap cas s’autoritzarà una reserva de via pública sense la 
ocupació. 

 

4. No s’admet a les terrasses: 



 
a) La instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de megafonia. El titular de 
l’establiment ha de vetllar, igualment, que no s’ hi propagui la música de l’interior de 
l’establiment. 
b) La instal·lació de neveres i elements de cocció. 
c) La il·luminació amb efectes de color o intermitències. 
d) Les actuacions en viu. 
e) Els aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals. 
f) No es podrà cedir cap espai a la via publica. 
g) Que les instal·lacions de para-sols i paravents no siguin iguals. 

 
7. 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. 
8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor senyor 
Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la matèria 
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació. 

 
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 al Sr. P. F. G. . situat al Mercat Municipal la instal·lació amb sense infraestructura, a la 
via publica., per l’any 2016, per 13,89 m2 de conformitat amb la documentació adjunta a 
l’expedient, subjecte al compliment dels apartats anteriors, tenint que abonar anualment la taxa 
corresponent i la presentació del rebut últim de l’assegurança de responsabilitat civil. 

 
2. Condicionar aquest acord al compliment de que tots hauran de ser iguals i en cap cas es podrà 
tenir publicitat, es condició instal·lar i ocupar la via pública amb els para-sols, taules i cadires 
d’acord amb normativa, en cap cas s’autoritzarà una reserva de via pública sense la ocupació. 

 

3. Anualment es faran efectives les taxes municipal a partir del dia 1 de gener de l’any en curs, a les 
dependències de Via Pública. 

 
4. Donar compte d’aquest acord a l’interessat,  Departaments  Urbanisme i Via Pública 

 
 

1.6.4. EXPEDIENT NUMERO 4303715002258 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002258 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

 
Fets: 

 
1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 03 de desembre de 2015, en el que 
se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves. 

 
2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 03 de desembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava a l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L., en qualitat 
de presumpte responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal   convivència 



 
ciutadana i ús dels espais públics, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50, perquè va protagonitzar 
els fets “Lloc publicitat: Mossèn Jaume Soler, plaça mercat municipal, i altres llocs del municipi. 
Establiment: Charlotte. Fets: Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, segons 
ordenances municipals, no és pot fer aquets tipus de publicitat a la via pública.” que es transcriuen 
en la Junta de Govern Local d'incoació 03 de desembre de 2015. 

 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de 
descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en 
el plec de càrrecs el  03 de desembre de 2015. 

 
 
4. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article 
Artículo 59. Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, 
la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se 
incorporará al expediente.” 

 
5. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per l'Inspector de Via Pública, el 10 de novembre de 2015. 

 
6. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal. 

 
7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre l’empresa Conde Suarez 
Inversiones S.L. 

 
Fonaments de Dret: 

 
1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 
37, 39, 46, 47 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ 
d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics. 

 
2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció greu, amb import de 72,00.-€ dins 
els límits establerts en l'apartat anterior. 

 
3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que 
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el 
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici 
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta. 

 
4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret 
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei 
practicats. 

 
5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb 
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria 
als ens locals. 



 

 
6. Vist 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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 la proposta de resolució de l’expedient sancionador a l’empresa Conde Suarez 
Inversiones S.L. amb NIF B-55506984 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits 
de conformitat amb els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la 
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 72,00.-€. 

 
2. Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

 
3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del 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. 

 
4. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas quantes al·legacions 
estimi convenients. 

 
5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del 
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el 
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01- 
0210202940  de l'Ajuntament. 

 
 
1.6.5. EXPEDIENT NUMERO 4303715001503 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715001503 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

 
Fets: 



 
1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 10 de desembre de 2015, en el que 
se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves. 

 
2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de desembre de 2015 el plec 
de càrrecs, a través del qual s'imputava a la Sra. J. M. S., en qualitat de presumpte responsable, la 
comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, tipificada a l’article 17, perquè va protagonitzar els fets “al carrer Montsià número 15. Que 
s’observa camió autobomba de injecció de ciment tallant el carrer totalment. Que no s’observa cap 
tipus de senyalització. Que presenta autorització tall parcial amb nº 150000305 amb data 29/7/15. 
Que es fa una fotografia del tall. La persona interessada no desitja signar l’acta” i “al carrer 
Montsià número 13-15, està tallat al transit per un camió grua matrícula 9078-BBF havia demanat 
permís per tall parcial. No hi ha senyalització correcta per un tall de carrer, només un triangle petit 
a les cantonades, com és veu a la fotografia annexada. El receptor de l’avís és deixa còpia a 
l’obra.” que es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 10 de desembre de 2015. 

 

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual no ha presentat, dintre del 
termini concedit a aquest efecte, cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de 
descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en 
el plec de càrrecs el 10 de desembre de 2015. 

 
 
4. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article 
Artículo 59. Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, 
la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se 
incorporará al expediente.” 

 
 
5. 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. 

 
6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe 
emès a l’efecte per la Policia Local i l’inspector de Via Pública, el 29 de juliol de 2015. 

 
7. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal. 

 
8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra. Joaquina Moreno 
Serrano. 

 
Fonaments de Dret: 

 
1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 17 i 
per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que 
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 



 
2. D’acord amb el que disposa l’article 17 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció greu, amb import de 562,50.-€ 
dins els límits establerts en l'apartat anterior. 

 
3. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que 
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el 
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici 
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta. 

 
4. Es determinen mesures provisionals com a tals les que resulten del contingut del decret 
d’iniciació de l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei 
practicats. 

 
5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb 
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria 
als ens locals. 

 
6. Vist 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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 la proposta de resolució de l’expedient sancionador a la Sra. J. M. S.  per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal 
amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 562,50.-€. 

 
2. Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

 
3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del 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. 

 
4. Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 



 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas quantes al·legacions 
estimi convenients. 

 
5. Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% del 
import, de conformitat amb l'article 97.3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en el 
cas que formuli al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01- 
0210202940  de l'Ajuntament. 

 
 
1.6.6. DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS. 4310, 4339 I 4342 

 
 
Que de conformitat amb les delegacions a la junta de Govern Local punt 2 que diu: "Les 
atribucions que han estat delegades han d'exercir-se en els termes i dins els límits previstos en la 
normativa de regim local, en el Reglament Orgànic municipal, i en el paràgraf següent. No obstant 
això, les atribucions delegades a la Junta de Govern Local podran ser assumides per l'Alcalde, 
davant supòsits d’urgència que ho facin convenient, donant-se compte posteriorment a dota junta 
de Govern, a efectes de ratificació". 

Que s' han dictat la resolucions des de la data del Decret de Delegacions sent les següents: 

1. “DECRET 4310 de data 23/12/2015 
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

Petició per estacionar unes catorze autocaravanes al pàrquing de la Ciutadella Ibérica. 

Fets 
1. Que el Sr. Rafael Berenguer Riera, com a president de l’ Associació Catalana d’Autocaravanistes, 
presenta instància número 41818 en la què sol·licita autorització per estacionar 14 vehicles al 
pàrquing de la Ciutadella Ibèrica el dia 18 de gener de 2016 de les 10:00 fins les 17:00 hores, amb 
motiu de la visita cultural que faran i un aperitiu posterior. 

 
2. Que existeix informe de l’ inspector de la Policia Local que diu que no comporta problemes de 
mobilitat ni afecta la circulació vial pel que es creu convenient autoritzar la sol·licitud. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics de Calafell, article 36 : 

 
“1. Es considera acampada lliure la que tingui lloc fora dels establiments de càmping per grups 
integrats per un nombre màxim de quatre tendes amb una permanència màxima de quatre dies al 
mateix lloc. En tot cas, aquests agrupaments hauran de mantenir una distància mínima de 250 
metres en relació amb agrupaments anàlegs. 
2. Resta prohibit realitzar acampades lliures en tot el terme municipal. No obstant això, en casos 
excepcionals i per motius culturals, esportius o qualsevol altre d'interès general, l'Ajuntament hi 
podrà concedir autoritzacions… 

 
…e) Només es podrà usar com a combustible el gas envasat. 
3. La utilització d'un vehicle, caravana o similar com a habitacle tindrà la consideració en tot cas 
d'acampada no autoritzada. 



 
4. L'incompliment d'aquests preceptes serà sancionat com a falta lleu…” 

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

 
3. Vist el decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN 
ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 

 
Per tant, resolc, 

RESOLC: 

1.- Autoritzar la reserva d’estacionament de Sr. Rafael Berenguer Riera, com a president de l’ 
Associació Catalana d’Autocaravanistes, per l’estacionament d’uns 14 vehicles i tres taules pel dinar 
a l’aparcament de la Ciutadella Ibèrica, el dia 18 de gener de 2016 de  les 10:00 fins les 17:00 
hores, d’acord amb el contingut de la part expositiva d’aquest decret. 

 
2.- Es donarà compte d'aquesta resolució a la part interessada i a la Policia Local pel seu 
coneixement.” 

 
2. “DECRET 4339 de data 29/12/2015 
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

 
Aprovació del padró del transport escolar de mes de gener 2016. 

Fets 

Vista la relació del mes de gener de 2016 de rebuts corresponents a la taxa pel servei de 
transport escolar, que compren 266  rebuts, l’import total  dels  quals ascendeix en el seu conjunt  
a 12.668,00 euros, IVA inclòs. 

 
Fonaments  de dret 

 
1. Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de juny, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals i la Llei 30/92, de 26 de desembre, sobre Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 

 
2. Vist L’Ordenança Fiscal número 2.1.21 reguladora per la taxa de transport escolar. 

 
3. Vist l’informe  del Departament  de Via Publica núm. 123/2015. 

 
4. Vistes les atribucions que em són conferides per decret de d’atribucions de l'Alcaldia núm. 
2667/2015. 

 
Resolució 
Per tant resolc; 

 
1. Aprovar el padró del mes de gener de 2016 corresponent a la taxa pel servei de transport 
escolar, que  compren  266  rebuts,  per  import  total  de  12.668,00 euros,  IVA inclòs. 

 
2. Notificar la present resolució al Departament Tresoreria.” 



 

 
3. “DECRET 4342 de data 29/12/2015 
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

 
Expedient relatiu a petició d’autorització d’ ocupació de via pública de Calafell. 

 
Fets 

1. Vista la instància presentada en data 18 de novembre de 2015 amb registre d’entrada 40323, 
pel Sr. Gerardo Martin Díez en representació de l’associació de Veïns Calafell Park, en la que 
sol·licita autorització per ocupar la via pública per fer una xocolatada infantil per l’arribada dels Reis 
Mags. 

 
2. Que aporten memòria de l’activitat i assegurança de responsabilitat civil juntament amb la 
instància, que s’adjunta a l’expedient. 
3. Que l’acte haurà de tenir assegurança de responsabilitat civil vigent, segons normativa vigent. 

 
3. Que ha estat sol·licitats informes als tècnics municipals i emeten informes que consten a 
l’expedient. 

 
4. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de 
l'espai ocupat. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Que s’haurà de complir l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de 
Calafell al capítol IV, articles 77, 78, 80 i 81 en tot cas, no provocant molèsties al veïns. 

 
2. L’acte gaudirà d’assegurança de responsabilitat civil segons es determina normativament (Decret 
112/2010). 

 
3. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

 
4. Que hi haurà la presència durant tot l'acte de la persona que organitza segons memòria, amb la 
finalitat de vetllar per estalviar situacions de risc per les persones i els béns, intervenir en funció de 
les possibilitats i donar avís als serveis externs (EMERGÈNCIES 112: POLICIA, BOMBERS, SERVEIS 
SANITARIS). 

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

 
6. Vist el decret d’Alcaldia núm.. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN 
ELS TINENTS D'ALCALDE B) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa González Santiago: d) 
Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris. 

 
Per tant, resolc, 

RESOLC: 

Per tant, resolc: 



 
1.- Autoritzar la ocupació de la via pública a l’Associació de Veïns Calafell Park, el dia 2 de gener de 
2015 a les 16:00 hores, per fer xocolatada infantil i celebrar el Reis Mags, segons memòria 
aportada a l’expedient. 

 
2.-Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut de la part expositiva d’aquest 
decret i al compliment dels informes dels tècnics municipals, els quals s’entreguen juntament amb  
el present. 

 
3.- Donar trasllat a l’interessat i a la Policia Local a efectes de fer la seva vigilància i control, en 
funció de les circumstàncies del servei.” 

 
Atès que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient, donant compte a la Junta de Govern local. (Art. 13 a 15 de 
la Llei 30/92) 

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

 
 
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. Quedar assabentats i ratificar-se en el contingut d’aquesta proposta. 

 
 
1.6.7. EXPEDIENT NUMERO 4303715002254 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES 

 
 
NH/PRP2016/45 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002254 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució desestimant les al·legacions presentades. 

 
Fets: 

 
1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 15/12/2015 registre entrada núm. 42921 pel Sr. Eduardo 
Martinez Perez, en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de 
Junta de Govern Local de data 26/11/2015, de l’iniciï del procediment sancionador en el que 
exposa el següent: 

1. Que ha rebut la notificació de l’expedient, per no haver sol·licitat permís ocupació pel dia 
30/10/15. 

2. Que no era la intenció de causar cap perjudici. 
3. Les saques nomes varen estar 2 hores i al ser temporada baixa els carrers estan buits. 

 
2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 30 
d’octubre de 2015, que es transcriu literalment: “al carrer Mercè Rodoreda número 5-7 baixos 1. A 
l’adreça indicada s’estan fent obres de reformes. A la calçada hi han dues saques de runes i 
materials de construcció, sense senyalitzar. No consta llicència d’ocupació de via pública. S’annexa 
foto a l’expedient. El receptor de l’avís signa l’acta” segons article 17.1 de l’ordenança municipal de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics 



 
3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. Eduardo Martinez Perez, a tenir en compte donat 
que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió, 

 
Fonaments de Dret: 

 
1. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en    l’article 
59. Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el 
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a 
l’expedient. 

 
2. Segons les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent: 

1. L’acta de l’inspector es de data 30/10/15 a les  10.35 hores 
2. No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació segons es desprèn de l’acta i fotografia que 

consten a l’expedient corresponent al dia dels fets. 
3. Que en l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics defineix en 

l’Article 8.1. Als efectes de l'aplicació de la present Ordenança, es consideraran espais 
públics les avingudes, carrers, places, parcs, jardins, ponts i fonts així com els camins 
públics reconeguts situats al terme municipal de Calafell. 

 
4. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia 

municipal sobre ocupació de la via pública, de conformitat al que disposa l’article 17.1   de 
O.M.C. que diu: ”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, ............................”. 

5. Segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una ocupació d’un 
espai, en el dia esmentat segons es desprèn de les probes paleses dins l’expedient (en 
concret resulta força esclaridora les fotografies incloses). 

6. Els interessats hauran de sol·licitar prèviament l'ocupació, acompanyant a la sol·licitud un 
croquis d'emplaçament i hauran de realitzar amb caràcter anticipat l’ingrés de la taxa. 

7. Tal i com disposa l’article 17 de l’ordenança de Convivència Ciutadana i ús dels espais 
públics, queda pales que a mes a incomplert el principi basic d’obtenir l’autorització 
municipal corresponent. 

 
3. Que en el suposat incompliment reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que 
disposa l'article 70 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que 
diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l’expressa’t en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a 
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un 
manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels 
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent". 

 
4. De conformitat amb el que disposa la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el següent article que 
diu: “Artícle 129.. Principi de tipicitat 1. Només constitueixen infraccions administratives les 
vulneracions de l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del 
que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
5. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article 
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries   que  diu:  Per  a    l'adequada 



 
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa 
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els 
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article 140 Classificació de les infraccions 1. 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus. 

 
6. Que la tramitació de l’expedient s’ajusta 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. 

 
 
7. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. E. M. P., les quals han estat avaluades i 
estudiades no acrediten res en contra dels fets pel que es realitza la  denuncia. 

 
8. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la qual 
cosa escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre. 

 
9. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera l’article 17.1 
i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el que 
disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

 
10. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció greu, amb import de 150,00.-€ 
dins els límits establerts en l'apartat anterior. 

 
11. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que 
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el 
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici 
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta. 

 
12. Vist 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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.- Desestimar les al·legacions presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador al Sr. Eduardo Martinez Perez amb DNI 39323901-L per la realització o promoció dels 
fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17.1 de l'ordenança municipal amb la 
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 150,00.-€. 

 
2.- Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

 
3.- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del 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. 

 
4.- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas quantes al·legacions 
estimi convenients. 

 
5.- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de 
l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en  
el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de conformitat amb l'article 97.3 de 
l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament. 

 
 
1.6.8. EXPEDIENT NUMERO 4303715002188 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES 

 
 
Fets: 

 
1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 11/12/15 registre entrada núm. 42631 pel Sr. Guifre Artal 
en representació de l’Assemblea de Joves Calafell-Cunit en relació amb l’expedient sancionador que 
se li ha incoat mitjançant Junta de Govern Local de data 19/11/15 l’inici del procediment 
sancionador  en el que exposa el següent: 

1. Ha rebut la notificació de l’expedient sancionador. 
2. Que desprès d’un altre expedient sancionador, no encarta-l’en amb cola res a la via 

pública, col·loquen cartells amb celo i en espais que consideren no embrutar la via pública. 
3. Es demana entrevista amb l’equip instructor. 
4. No entenen perquè tenen que sol·licitar llicencia. 

 
2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 03 de 
novembre de 2015, que es transcriu literalment: "Establiment: L’Ateneu carrer Monturiol 40. Lloc 
Publicitat: Mossèn Jaume Soler, plaça Estació, parades del bus urbà i altres llocs del municipi. Als 
llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, està enganxada amb pegament en llocs de 
mobiliari urbà, segons les ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via 
pública" segons els articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i 
ús dels espais públics. 



 

 
3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. Guifre Artal en representació de l’Assemblea de 
Joves Calafell-Cunit, a tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa 
n’és procedent l’admissió, 

 
Fonaments de Dret: 

 
1. Que s’ha actuat de conformitat amb el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en    l’article 
59. Pràctica de la notificació1. Les notificacions s’han de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el 
contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a 
l’expedient. 

 
2. Que en el suposat incompliment reiterat es pot comunicar al jutjat de conformitat amb el que 
disposa l'article 70 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics que 
diu "Qualsevol conducta o activitat que incompleixi reiteradament i de manera inequívoca i 
manifesta l’expressa’t en aquesta secció de l'Ordenança podrà ser considerada com a 
desobediència a l'autoritat i es podrà entendre com a resistència activa o passiva a complir un 
manament d'aquesta, amb menyspreu de l'ordre jurídic que ha d'ésser garantit en tot moment pels 
organismes públics als quals es confia aquesta missió, i s'interposarà en aquest sentit l'oportuna 
denúncia davant l'òrgan judicial corresponent". 

 
3. Que l’activitat desenvolupada incompleix el que disposa el Capítol IV de l’ordenança de 
convivència ciutadana, pel que prèviament es necessari obtenir la corresponent autorització 
municipal per dur a terme l’activitat publicitària en la via pública (article 39) i en cap cas es 
concedeix autorització per enganxar propaganda en la via pública, el mobiliari urbà, parets etc, pel 
que els interessats haurien d’haver sol·licitat prèviament autorització per difondre publicitat en els 
espais públics o en domicilis, i haurien d’haver realitzat amb caràcter anticipat, a més, l’ ingrés de la 
taxa. 

• Vist l’article 37 s'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota acció 
encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació, en particular les 
relatives a activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantantel trípode a 
terra, ja siguin de vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual. 

• Vist l’article 46 disposa que “ Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels edificis, 
als monuments, als temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà 
i en altres llocs anàlegs….” 

• Vist l’article 47.1. …………En els casos que la publicitat no la distribueixi una empresa 
autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar, seran responsables de les 
infraccions comeses el subjecte que anuncia 

• Que el dia 12/12/15 es va donar compliment al que sol·liciten entrevistant-se en l’equip 
instructor. 

• Vist l’article 50 (Activitats que poden embrutar els espais públics) 1. Totes les activitats que 
puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense 
perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, 
exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar-ho, així 
com també la de netejar les parts i els elements urbans que n'hagin estat afectats i la de 
retirar-ne els materials residuals resultants.2. L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les 
accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat 
anterior. 

 
4. Que segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una instal·lació de 
publicitat  a  la  via  publica  en  el  dia  esmentat  segons  es  desprèn  de  les  probes  paleses  dins 



 
l’expedient (en concret resulta força esclaridora les fotografies incloses), sent responsables de les 
infraccions comeses, tenint en compte el que disposa l’article 47.1 en cap moment han presentat 
cap empresa publicitària autoritzada. 

 
5. De conformitat amb el que disposa la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el següent article que 
diu: “Artícle 129.. Principi de tipicitat 1. Només constitueixen infraccions administratives les 
vulneracions de l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del 
que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
6. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article 
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries que diu: Per a l'adequada 
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa 
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els 
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article 140 Classificació de les infraccions 1. 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus. 

 
7. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. Guifre Artal en representació de 
l’Assemblea de Joves Calafell-Cunit, les quals han estat avaluades i estudiades no acrediten res en 
contra  dels fets pel que es realitza la denuncia. 

 
8. Que aquestes no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, per la qual 
cosa escau declarar-ne la improcedència, atès el que disposa la llei 30/92 de 26 de novembre. 

 
9. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 
37, 39, 46, 47 i 50 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ 
d’acord amb el que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics. 

 
10. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció greu, amb import de 72,00.-€ dins 
els límits establerts en l'apartat anterior. 

 
11. Que en compliment de l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, l’instructor que 
sotasignat, després d'haver valorat conjuntament, d'acord amb les regles de la sana crítica, el 
material probatori acumulat durant la tramitació del present expedient sancionador, i sens perjudici 
de les al·legacions que pugui presentar l’interessat, sotmet a la consideració del Regidor l’adopció, 
mitjançant un Decret, de la resolució sancionadora de l'expedient que es conté a la proposta. 

 
6. Vist 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. 

 
7. 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. 



 
8. 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.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Guifre Artal en representació de l’Assemblea de 
Joves Calafell-Cunit amb NIF G-43942739 i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador, per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els 
articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la 
quantia de  la sanció de 72,00.-€. 

 
2.- Es determinen com mesures provisional les que resulten del contingut del decret d’iniciació de 
l’expedient sancionador en matèria de complementació dels requeriments de servei practicats. 

 
3.- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del 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. 

 
4.- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà a l'interessat mitjançant la corresponent notificació, advertint-li 
que disposen de 10 dies d'audiència comptadors a partir del dia següent al de la notificació del 
present decret per tal de que pugui veure l'expedient i presentar en el seu cas quantes al·legacions 
estimi convenients. 

 
5.- Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el pagament voluntari 
per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la reducció del 30% de 
l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de convivència, aquest dret es perd en  
el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de conformitat amb l'article 97.3 de 
l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament. 

 
 
1.6.9. EXPEDIENT NUMERO 4303716000021 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO I 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
Expedient núm. 4303716000021 relatiu a l’aprovació d’incoació i proposta de resolució 
d’expedient sancionador 

 
Fets 

 
1. En l'acta emesa per la Policia Local de 02 de gener de 2016 a les 23.00 hores expedient per la 
qual es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. R. G. C. . que aquest podria 
ser autor i responsable dels fets per incompliment a l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics, segons detall literal: “Lanzar desde el balcón del piso 4º 1ª de av. Sant Joan Déu, 32 
huevos a los peatones que circulan por paseo marítimo. Se lanzan varios huevos impactando en las 
baldosas del paseo quedando, los restos esparcidos por la vía publica. No abren la puerta a los 
agentes. Observacions: Son requeridos por 



 
los agentes pero no abren la puerta a requerimiento de los mismos. Se identifican por ser 
arrendatarios del piso 4º 1ª, se identifica por medio de arrendador: ….”. 

 
2. Els fets descrits anteriorment podrien ser constitutius de una infracció administrativa que vulnera 
l’article “49. 1. Es prohibeix llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus d'objecte o 
producte...” tipificada com a lleu susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 750,00.-€ en 
virtut dels article/s "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

 
3. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb 
nomenament d'instructor i secretari. 

 
4. Que de conformitat amb l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es procedeix a 
iniciar l'expedient amb procediment abreujat, per tractant-se d'una falta lleu. 

 
Conclusions a efectes de proposta de  resolució 

 
a) Es consideren provats els fets que s'imputen tenint em compte 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. 

 
b) S'ha identificat la persona responsable de la infracció. 

 
c) Els fets provats constitueixen una infracció a l'ordenança municipal de convivència 

ciutadana i ús dels espais públics 
 

d) A la infracció provada li és d'aplicació la sanció d’advertiment o la imposició d'una sanció 
de fins 750,00.-€. 

 
e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció. 

 
 
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. 

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

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

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



 
1.- Iniciar l’expedient sancionador el Sr. R. G. C., domiciliats a l’avinguda de la Meridiana número 
258, 4t 5e, de Barcelona (codi postal 08027), ja que la seva conducta pot constituir una infracció 
de les previstes a l’article 49.1 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, determinant el caràcter abreujat del Procediment Sancionador aplicable. 

 
2.- Nomenar Instructor de l'expedient a la senyora Carmina Ràfols i Mitjans, i secretari d'aquest a la 
senyora Alicia Osorio Gómez. Contra aquestes persones la persona imputada podrà presentar 
recusació al moment de la notificació d'aquesta resolució. 

 
3.- Proposar, amb efectes de proposta de resolució: 

 
«Primer: Resoldre el Procediment Sancionador expedient núm. 4303716000021, amb la 
imposició de la següent sanció: Multa de 375,00.-€. 

 
Segon: Iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es 
podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que hi sigui procedent, el 
pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment anterior a la resolució, tindrà dret a la 
reducció del 30% de l'import, de conformitat amb l'article 97 .3) de l'ordenança de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, aquest dret es perd en el cas que formuli 
al·legacions, podent efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01- 
0210202940 de l'Ajuntament. 

 
Tercer: Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de fons municipal». 

 
4.- Notificar aquesta resolució a la persona inculpada fent-li avinent el dret a presentar, en el 
termini de 10 dies hàbils, les 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. Que durant 
l’expressa’t termini, pot 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.- Advertir a la persona inculpada 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. 

 
7.- Fer constar que aquesta resolució és un acte de tràmit dictat en un Procediment Sancionador 
que no és definitiu en via administrativa i, per tant, no susceptible de recurs llevat que s'hi imposin 
mesures provisionals que, a parer de l'interessat, limitin els seus drets. 

 
 
1.6.10. BAIXA DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT – CARRER LLUIS COMPANYS 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 



 
EXPEDIENT RELATIU A BAIXA DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT – CARRER LLUIS 
COMPANYS  

 
Fets 

 
1. El 18 de desembre de 2015, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 

2015/43282, instància presentada per la senyora L. M. M. en representació de Calafell Park 
Residencial, SL, mitjançant la qual sol·licita la baixa de llicència municipal d'entrada i sortida de 
vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL PERMANENT, front a la porta del garatge 
situat al carrer LLuis Companys. 

 
 
 

Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb el procediment previst en la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú 

 
2. Segons informe de l’inspector del departament de Via Pública. 

 
 

3. 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. 

 
4. Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29. 

 
 

4.- Ates que les atribucions delegades en la Junta de Govern local, podran ser abocades a l’Alcalde, 
davant la urgència d’aquest expedient , donant compte a la Junta de Govern local. ( Art. 13 a 15 de 
la Llei 30/92) 

 
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.- .- Estimar la sol·licitud presentada per la senyora L. M., en representació de Calafell Park 
Residencial, SL, sol·licitant la baixa de la llicència de gual corresponent a la placa  número 1981. 

 
2.- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 
. 

 

1.6.11. PROPOSTA INICI D'EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA DELS ARBRES, ARBUSTOS, 
PLANTES, ETC QUE ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 

PROPOSTA INICI D’EXECUCIÓ NETEJA DE LA PODA D’ARBRES, ARBUSTOS, PLANTES, ETC QUE 
ENVAEIXEN LA VP, DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

 
Fets 



 

 
Vistos els informes emesos per l’inspector de Via Pública, que han emès l’informe que s’adjunta a 
l’expedient 

 
1.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Compte Gomez  Orbaneja de Segur Calafell, propietat de 
M. M. J. (Exp. 4303715002512) 

 
2.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Compte Gomez  Orbaneja de Segur Calafell, propietat de C. 
C. A.  (Exp. 4303715002511) 

 
3.- En data 13/10/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a Rda Universitat de Segur Calafell, propietat de A. H. M.  (Exp. 
4303715002342) 

 
4.- En data 28/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a L’Av França de Calafell, propietat de M. P. R. i (Exp. 
4303715002341) 

 
5.- En data 28/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. França de Segur Calafell, propietat de SITNAC CAPITAL  SL i 
NF núm. B43614197 (Exp. 430371500232340). 

 
6.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a Terra Alta de Calafell, propietat de S. M. M. (Exp. 
4303715002339) 

 
7.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Terra Alta de Calafell, propietat de J. A. J.  i (Exp0. 
4303715002338) 

 
8.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Barcelonès  de Calafell, propietat de Terisbel, SL i NIF núm. 
B61745345 (Exp. 4303715002337) 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels 
espais públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i 
les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació 
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels 
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la 
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat 
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de 
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de 
seguretat, salubritat o conservació. I apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva 
propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4. 
L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les 
actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat en 
una finca o immoble. I apartat 5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores 
d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja  a 



 
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al 
deure de conservació que els correspon.”. 

 
2. Per altra banda, és d’aplicació general a tot Espanya, en les relacions jurídiques privades, l’article 
592 del Codi Civil que tot seguit li relaciono: "Si les branques d'algun dels arbres s'estenen sobre 
una heretat, jardins o patis veïns, tindrà el propietari d'aquests dret a reclamar que es tallin quan 
s'estenguin sobre la seva propietat, i, si són ..." 

 
3. 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. 

 
4. Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “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 règim 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. 

 
5. 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. 

 
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: 

 
1.- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la neteja de  la poda dels arbres, arbustos, plantes,  
etc que sobresurten de la façana  de la finca que tot seguit es  detallen: 

 
1.- En data 09/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades Al c. Brasil de Segur Calafell, propietat de M. M. R. M. i . (Exp. 
4303715002344) 

 
2.- En data 03/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Viella  de Segur Calafell, propietat de V. A. D. i . (Exp. 
4303715002343) 

 
3.- En data 28/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a l’Av Sta Maria de Momtserrat. de Segur Calafell, propietat de V. 
C. M.  i   (Exp. 4303715002342) 



 
4.- En data 28/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a L’Av França  de Calafell, propietat de M. P. R. (Exp. 
4303715002341) 

 
5.- En data 28/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. França de Segur Calafell, propietat de SITNAC CAPITAL  SL i 
NF núm. B43614197 (Exp. 430371500232340). 

 
6.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades a Terra Alta  de Calafell, propietat de S. M. M. .(Exp. 
4303715002339) 

 
7.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Terra Alta de Calafell, propietat de J. A. J. (Exp0. 
4303715002338) 

 
8.- En data 30/09/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana de la finca situades al c. Barcelonès de Calafell, propietat de Terisbel, SL i NIF núm. 
B61745345 (Exp. 4303715002337) 

 
2.- Concedir als interessata i responsablea 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. 

 
3.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest 
Ajuntament, continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient,  
a costa i amb càrrec de la part 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. 

 
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. 

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

 
 
3.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - ENSENYAMENT 

 
3.1.1. APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE MUNTAR PARADA A LA FESTA DELS TRES TOMBS DEL 
DIA 24 DE GENER DE 2016 AL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL A LES PERSONES  SOL·LICITANTS 

 
1. Una de les finalitats de la Festa dels Tres Tombs és la participació i implicació de la ciutadania 

en l’esdeveniment. La Regidoria de Promoció Econòmica ofereix un espai de la via pública als 
venedors perquè puguin muntar una parada d’acord a les característiques de la fira. Les 
persones que han sol·licitat de muntar parada són les següents: 

 
 PARADISTA PRODUCTE 
1 M. C. H. Mel i derivats 
2 M. S. B. Vitralls 
3 MONMERCAT 18 parades 



 
 

4 D. C. M. Taverna 
5 F. C. P. Feltre i ganxet 
6 D.l P. O. Taverna 
7 Associació de pintors i artistes de Calafell 7 parades 
8 M. S. C. Artesania 

 

2. L’Associació Monmercat es dedica a l’organització i gestió de fires i mercats. Aquesta 
associació participarà amb 18 parades de venda d’artesania i gastronomia (formatges, 
embotits, cosmètica natural, creps, cervesa artesana, bijuteria, etc.) amb una caravana de 
ruquets, amb tres carrussels infantils, amb una mostra de l’ofici de ferrador de cavalls i un taller 
creatiu per a infants. 

 
3. La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament organitza la Festa dels Tres Tombs de 

Calafell. La dinamització de la festa inclou a particulars i establiments comercials, així com a 
entitats culturals del municipi. 

 
4. La Festa dels Tres Tombs se celebrarà el dia 24 de gener de les 10h a les 15h i l’espai on es 

desenvoluparà la fira serà el següent: carrer Marquès de Samà, carrer de Jesús (tram davant cal 
Cubano), i places de Catalunya, de Mariano Soler, del Sindicat i de cal Cubano. 

 
5. Les parades de venda tindran fins a 3m lineals i l’amplada ha de ser de 2m obligatòriament. 

Respecte al muntatge, tot el recinte de la fira quedarà tancat al trànsit a partir del dia 24 de 
gener a les 7h que s’iniciarà el muntatge. 

 
6. Cada artesà o venedor ha de portar la infraestructura i material que necessita. 

 
7. Cada parada ha de disposar d’una Assegurança de Responsabilitat Civil per als dies del mercat, 

ja que qualsevol fet que ocorri a la seva parada és responsabilitat seva. 
 
8. L’Ajuntament de Calafell no es farà responsable de cap robatori que pugui produir-se o de cap 

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

 
PRIMER. AUTORITZAR  als sol·licitants descrits anteriorment a ocupar l’espai de la via pública que 
els sigui assignat pels tècnics municipals per la Festa dels Tres Tombs del dia 24 de gener de 2016.. 

 
SEGON.  DONAR COMPTE als interessats, al departament de via pública, protecció civil i policia. 

 
 
 
3.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS 

 
3.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FILLS 
MENORS DE TRES ANYS A UNA EMPLEADA D’AQUESTA CORPORACIÓ 

 
Fets 

 
1. El 13 d’agost de 2015, per acord de la Junta de Govern Local, es va concedir a la Sra. Sandra 

Martin Mateos, amb categoria d’educadora social, adscrita al departament de Benestar Social, 
en règim de personal laboral interí,  poder gaudir de la llicència per raó de maternitat, per   una 



 
durada de 16 setmanes consecutives, amb data d’efectes del 29 de juliol i fins al 17 de 
novembre de 2015, ambdós inclosos. 

 
2. Al mateix acord, es va concedir la compactació del permís per lactància, consistint en un crèdit 

de 15 dies hàbils, i realitzant-los des del dia 18 de novembre fins al 10 de desembre de 2015, 
sent el 11 de desembre de 2015, data de reingrés al seu lloc de treball. Amb posterioritat 
realitza les corresponents vacances. 

 
3. El 30 de desembre de 2015 l’esmentada empleada presenta instància (RGE número 44196) en 

la qual sol·licita dos mesos d’excedència per fill menor de 3 anys, pel període del 18 de 
desembre de 2015 al 28 de març de 2016. 

 
4. El 12 de gener de 2016 (RGE núm: 1022), té entrada en aquesta Corporació instància de la 

mateixa empleada en què sol·licita deixar sense efecte la instància presentada el 30 de 
desembre de 2015 (RGE núm: 44196), i sol·licita novament una excedència per cura del seu fill 
pel període comprés del 19 de gener fins el 24 de març de 2016. 

 
5. El fill de l’esmentada empleada va néixer en data 29 de juliol de 2015, essent menor de tres 

anys. 
 
6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 011/2016/RH/CG, de data 14 de gener 

de 2016, que queda unit a l’expedient. 
 
 
Fonaments de dret 

 
1. Article 24 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens 

Locals. 
 
2. Article 92 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual disposa 

que les situacions del personal laboral es regirà per l’Estatut dels Treballadors i pels convenis 
col·lectius que els sigui d’aplicació. 

 
3. Article 15.6 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Estatut dels treballadors el qual disposa que “els treballadors amb contractes 
temporals i de durada determinada tenen els mateixos drets que els treballadors amb 
contractes de durada indefinida, sense perjudici de les particularitats específiques de 
cadascuna de les modalitats contractuals en matèria d’extinció del contracte i d’aquelles 
expressament previstes a la llei en relació amb els contractes formatius. Quan correspongui en 
consideració a la seva naturalesa, aquests drets han de ser reconeguts en les disposicions 
legals i reglamentàries i en els convenis col·lectius de manera proporcional, en funció del 
temps treballat. Quan un determinat dret o condició de treball estigui atribuït en les 
disposicions legals o reglamentàries i en els convenis col·lectius en funció d’una antiguitat 
prèvia del treballador, aquesta s’ha de computar segons els mateixos criteris per a tots els 
treballadors, sigui quina sigui la seva modalitat de contractació.” 

 
4. Article 22 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell on 

diu que el personal laboral podrà ser declarat en situació d’excedència per tenir cura dels fills 
per una durada no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill, ja sigui per naturalesa o bé per 
adopció, o en el supòsit d’acolliment tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la 
data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. El període durant el 



 
qual el personal laboral es trobi en aquesta situació d’excedència serà computable a efectes 
d’antiguitat, i durant aquest període tindrà dret a l’assistència a cursos de formació. 

 
5. Article 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de l’Estatut dels Treballadors el qual disposa que els drets i obligacions de la relació 
laboral es regulen, entre d’altres, pels convenis col·lectius d’aplicació. 

 
6. Article 46 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa a les excedències per cura de fills. 
 
7. Article 21.3 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 

Calafell el qual disposa, pel que fa a les llicències i permisos retribuïts que “... En tot cas, seran 
d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública 
que reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del 
present Conveni”. 

 
8. Disposició Addicional Primera i article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
9. 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. 
 
10. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en 

matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
11. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor 

Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la 
matèria delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la 
seva aprovació. 

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

 
1. Concedir una excedència per cura de fills menor de tres anys, a l’empleada senyora Sandra 

Martin Mateos, amb categoria d’educadora social, adscrita al departament de Benestar Social, 
pel període comprés del 19 de gener fins el 24 de març de 2016, ambdós inclosos. 

 
2. Donar compte d'aquest acord a la part interessada i als departaments de Benestar Social, 

d’Intervenció, Tresoreria, així com a les Seccions Sindicals, al Comitè d’Empresa i a la gestoria 
encarregada dels assumptes de personal, perquè en tinguin coneixement i als efectes 
corresponents. 

 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:45, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


