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A Calafell, en data 28 de gener de 2016, es reuneixen els membres  de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, 
amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  

NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

I a les 09:30, el Sr 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 1.1. MEDI AMBIENT I 1.1. MEDI AMBIENT I 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. PROPOSTA SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE COL•LABORACIÓ SOCIAL PROPOSTA SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE COL•LABORACIÓ SOCIAL PROPOSTA SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE COL•LABORACIÓ SOCIAL PROPOSTA SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE COL•LABORACIÓ SOCIAL 
AMB EL SOC REALITZAT AMB UNA PERSONA DESOCUPADA, PEL PROJECTE DE SUPORT A AMB EL SOC REALITZAT AMB UNA PERSONA DESOCUPADA, PEL PROJECTE DE SUPORT A AMB EL SOC REALITZAT AMB UNA PERSONA DESOCUPADA, PEL PROJECTE DE SUPORT A AMB EL SOC REALITZAT AMB UNA PERSONA DESOCUPADA, PEL PROJECTE DE SUPORT A 
L’AGUTZILERIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSL’AGUTZILERIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSL’AGUTZILERIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSL’AGUTZILERIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS       

FetsFetsFetsFets    

1. El 21 de novembre de 2013 va tenir entrada al Servei d’Ocupació de Catalunya amb número
de registre d’entrada 0675E-2873-2013, sol·licitud d’aquesta Corporació per a la realització de
treballs temporals de col·laboració social amb treballadors perceptors d’atur, d’acord amb la
memòria que s’adjuntava anomenada “Projecte per a donar suport a l’agutzileria dels



equipaments municipals”, i per una durada aproximada d’un any i un import brut mensual de 
650 €. 

2. El 2 de desembre de 2013 va tenir entrada en aquesta Corporació (RGE número 37156) 
resolució de la Direcció Territorial de Tarragona, de 27 de novembre, on resol estimar la 
sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Calafell de portar a terme el projecte esmentat de 
col·laboració social presentat, amb persones que percebin prestacions per desocupació, 
expedient número CS/2013/013/T4121, de l’1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre de 
2014. La persona adscrita va ser la senyora A. G. B.

3. El 5 de desembre de 2014 la Corporació sol·licita al SOC una pròrroga de l’esmentat conveni 
fins el 28 de gener de 2016 donat que la utilitat social pel qual es va iniciar continuava i es 
pretén, amb aquest projecte, donar un servei eficaç i amb la qualitat que es mereix la 
ciutadania, amb el motiu de l’obertura d’unes dependències d’utilitat social i que redundarà en 
benefici de la comunitat.

4. El 17 de desembre de 2014 el cap del Servei Territorial de Tarragona del Servei d’Ocupació de 
Catalunya emet resolució en la qual estima la sol·licitud de pròrroga per portar a terme treballs 
de col·laboració social sol·licitada.

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0018/2016/RH/CG, de 20 de gener, i 
que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de
l’ocupació (articles 38 i 39).

2. Reial decret 1809/1986, de 28 de juny, que modifica el Reial decret 1445/1982, de 25 de juny,
sobre mesures de foment de l’ocupació. Ordre del Ministeri de Treball de 27/01/1982.

3. 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.

4. 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.

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

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

1. Donar per finalitzat el conveni de col·laboració social amb la Sra. Alberta García Brucart, per
atendre el projecte aprovat pel Servei Territorial de Tarragona del Servei d’Ocupació de
Catalunya, número d’expedient CS/2013/013/T4121, de suport a l’agutzileria dels equipaments



municipals de l’Ajuntament de Calafell, d’acord amb la resolució del SOC de 17 de desembre 
de 2014, amb efectes del dia 28 de gener de 2016. 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada, donar trasllat als departaments de Recursos
Humans, Centres Cívics i d’Intervenció i Tresoreria municipals, a la Gestoria que porta els
assumptes de personal, i al Comitè d’empresa i seccions sindicals, pel seu coneixement i efectes
escaients.

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT 
D’UNA TREBALLADORA SOCIALD’UNA TREBALLADORA SOCIALD’UNA TREBALLADORA SOCIALD’UNA TREBALLADORA SOCIAL       

FetsFetsFetsFets    

1. El 26 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local , va acordar contractar laboralment a la 
senyora C. P. P., com a treballadora social dins del Departament de Benestar Social de la 
Corporació, mitjançant un contracte d'interinitat per cobrir l’absència temporal de la seva 
titular, amb efectes del 27 de novembre de 2015 i fins a la seva reincorporació.

2. L’11 de gener de 2015, finalitza la baixa de la senyora M. V. C., titular de la plaça coberta 
temporalment, sol·licitant a continuació la realització de les vacances pendents de realitzar, del 
12 al 29 de gener de 2016.

3. Atès que aquesta reincorporació posa fi al contracte d’interinitat de la senyora Cristina Palau 
Pàmies.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0020/2016/RH/CG, de data 20 de 
gener de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Articles 15.1.c) i 49.1.c) del Reial Decret Llei 2/2015, de refosa de l’Estatut dels Treballadors,
sobre el contracte d’interinitat i la seva extinció.

2. Article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15
de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

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

4. 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.

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

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic (EBEP).

7. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.



8. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes dels actes administratius.

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 del 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. Donar per extingit el contracte d’interinitat subscrit amb la senyora C. P. P., com a treballadora 
social dins del Departament de Benestar Social, per finiment del motiu que va donar lloc a la 
seva contractació atesa la reincorporació de la titular, amb efectes del dia 29 de gener de 2015.

2. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments de Benestar Social, 
de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria, i informar al Comitè d’empresa i a les seccions 
sindicals i a la a la gestoria que porta els assumptes de personal pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A COMISSIÓ DE SERVEIS, A COMISSIÓ DE SERVEIS, A COMISSIÓ DE SERVEIS, A 
UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN 
AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 16 de desembre de 2015 té entrada en el Departament de Recursos Humans informe del 15 
de desembre de 215, de l’inspector en cap de la Policia local de Calafell, on exposa que ateses 
les necessitats de l’organització de la Policia Local, envers a llocs vacants de la categoria de 
caporal, i a la necessitat, segons l’actual distribució d’agents i caporals en cadascú dels torns en 
el que és distribuït el servei, cal cobrir totes les escales bàsiques de l’estructura i organització, 
proposant que s’adscrigui, en comissió de serveis, a un lloc de treball vacant de caporal de la 
Policia Local, a l’agent C. A. R., pel termini d’un any, prorrogable a dos, per haver estat 
l’aspirant següent aprovat de la llista en el procés selectiu del concurs oposició per a la 
provisió, mitjançant promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Local de Calafell.

2. L’empleat C. Al. R. actualment ocupa una plaça d’agent de la Policia Local de Calafell, 
adscrita al grup C2 de titulació, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, 
classe policia local, i amb nivell de destinació reconegut consolidat de 18. 



3. Atès que en la plantilla actual es troba vacant una plaça de caporal, adscrita a l’escala
d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia local.

4. Atès que en la relació de llocs de treball, el lloc de caporal està adscrit al Grup C, subgrup C2
de titulació, complement de destí 18, i complement específic brut anual de 12.386,74 €,
d’acord amb l’increment establert per l’actual Llei de Pressupostos per a l’any 2016, i amb
aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, que afegeix una disposició addicional,
la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, on es classifica, a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1 la categoria d’agent, i es dedueix del
complement específic, en còmput anual, la diferència retributiva del sou base resultant de la
classificació en el grup C1, el que suposa les següents retribucions:

Salari base: C1 
Nivell de destí: 18 
Complement específic mensual (amb aplicació article 65 Llei 3/2015): 884,77 € bruts 

5. Vista l’acta de l’òrgan qualificador del 9 de març de 2015 en la qual, entre d’altres extrems,
acorda la qualificació final dels aspirants per la puntuació total obtinguda en la fase d’oposició i
en la fase de concurs, a excepció del reconeixement mèdic, sent l’agent C. A. R., l’aspirant
que havent superat tot el procés i queda en quarta posició de la selecció. Els aspirants primer i
segon van ser nomenats caporals en pràctiques per acord de la Junta de Govern Local de 29
d’octubre de 2015; i el tercer va ser adscrit temporalment en comissió de serveis com a
caporal en una plaça vacant, per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de
2015.

6. Vist el que disposen les bases setena i novena de les bases del procés selectiu del concurs
oposició per a la provisió, mitjançant promoció interna, de dues places de caporal de la Policia
Local de Calafell, sobre el caràcter obligatori i eliminatori del reconeixement mèdic.

7. Atès que la persona proposa per l’adscripció en comissió de serveis reuneix els requisits
necessaris, a la supeditació dels resultats del reconeixement mèdic, per ocupar una plaça de
caporal.

8. Atès que per atendre aquesta despesa existeix dotació pressupostària en el pressupost per a
l’exercici 2016.

9. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0022/2016/RH/CG, de data 21 de
gener, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. Articles 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14
de juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els



procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.  Concretament l’art. 186, 
diu que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents:  
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les 
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament.  

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

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

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

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

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

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

10. Article  20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016.

11. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el 52 i 53 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

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

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

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



1. Adscriure temporalment, en comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia 
Local de Calafell, per la realització d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor 
C. A. R., pel termini d’un any prorrogable fins a dos anys, per les causes que consten a la 
relació de fets, amb data d’efectes del 15 de febrer 2016, condicionat a l’obtenció del resultat 
d’apte a la revisió mèdica prèvia.

2. Fixar la totalitat de les retribucions corresponents al lloc de treball de caporal, grup C2, 
complement destí 18, complement específic de 884,77 € bruts mensuals, i demés 
complements segons normativa vigent.

3. Traslladar aquest acord a la persona interessada, i donar compte d’aquest acord a l’Inspector 
en Cap de la  Policia Local,  al Departament de Seguretat Ciutadana, a la Intervenció i 
Tresoreria Municipals, així com a la Gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a 
la Junta de Personal i a les seccions sindicals,  pel seu coneixement i als efectes escaients. 

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UNA CANDIDATA DE LA BORSA DE 
TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA PER ACUMULACIÓ TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA PER ACUMULACIÓ TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA PER ACUMULACIÓ TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, COM A FUNIONÀRIA INTERINA PER ACUMULACIÓ 
DE TASQUES, DINS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA DE TASQUES, DINS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA DE TASQUES, DINS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA DE TASQUES, DINS DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUP AUXILIAR, GRUP AUXILIAR, GRUP AUXILIAR, GRUP 
C2 DE TITULACIÓC2 DE TITULACIÓC2 DE TITULACIÓC2 DE TITULACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 20 de gener de 2015 el director de Serveis Jurídics d’aquesta Corporació emet informe, que 
queda unit a aquest expedient, en el que manifesta la necessitat urgent de comptar amb 
personal administratiu per suport a la realització de les tasques pròpies del Departament de 
Contractació per tal de què, es pugui solucionar de forma immediata  l’acumulació de feina i el 
retard en la tramitació dels expedients de contractació, així com la necessitat de digitalitzar i 
tenir en ordre la documentació de totes les adjudicacions que, en l’actualitat, degut a baixes 
per malalties i l’increment exponencial de les obligacions contractuals derivades de la normativa 
de transparència i de contractació, han provocat una situació crítica.

2. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar les bases i la convocatòria 
que van regir la selecció per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrita al 
departament d’Intervenció, en règim d’interinitat, i la creació d’una borsa de treball.

3. El 3 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local acorda la constitució de la borsa de treball 
d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents 
departaments.

4. Atès que s’ha cridat a la persona següent de la llista, la candidata senyora M. G. M. G.

5. Atès que, d’acord amb les bases existeix un període de prova d’un mes.

6. Atès que per a cobrir aquesta despesa es preveu l’existència de suficient consignació 
pressupostària.

7. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0021/2016/RH/CG, de data 21 de 
gener de 2016. 



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

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. Articles 10 i 55 a 58. En concret, l’article 10.d) el qual estableix que són
funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són
nomenats com a tals per l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni
alguna de les següents circumstàncies: d) L'excés o acumulació de tasques per termini màxim
de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos. I article 10.6 en quant a la prestació de serveis
en altres unitats administratives.

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

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

4. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.
Articles 124 i 125.

5. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; articles 291 i 292.

6. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.
DOS.

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

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

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

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

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

1. Declarar l’excepcionalitat en el nomenament interí per acumulació de tasques com a auxiliar
administratiu per al suport en el Departament de Contractació per tal de què, es pugui
solucionar de forma immediata l’acumulació de feina i el retard en la tramitació dels expedients
de contractació, així com en la digitalització i ordre en la documentació de totes les
adjudicacions que, en l’actualitat, degut a baixes per malalties i l’increment exponencial de les



obligacions contractuals derivades de la normativa de transparència i de contractació, han 
provocat una situació crítica, per considerar que és una necessitat urgent i inajornable. 

2. Nomenar a la senyora M. G. M. G., funcionària interina adscrita a l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació, per acumulació de tasques, i 
descrites en la part expositiva, per un període de 3 mesos, amb les retribucions corresponents a 
un complement de destinació 13, i complement específic brut anual de 6.216,09 € bruts 
anuals, amb data d’efectes de l’1 de febrer i fins el 30 d’abril de 2016.

3. Establir un període de pràctiques d’un mes.

4. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al Departament de Serveis Jurídics, 
Contractació i Compres, als departaments de Recursos Humans, i d'Intervenció i Tresoreria 
Municipals, i a la gestoria encarregada de portar els assumptes de personal d'aquesta 
Ajuntament, pel seu coneixement i per tal de realitzar els tràmits precisos, i donar trasllat a la 
Junta de Personal, i a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament. 

1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ PROPOSTA SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ 
DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PERDEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PERDEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PERDEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER    A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS 
D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL DE PERSONES D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL DE PERSONES D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL DE PERSONES D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL DE PERSONES 
ATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE COLATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE COLATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE COLATURADES, LÍNIA 1, EN COL•LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE COL....LOCACIÓ. LOCACIÓ. LOCACIÓ. LOCACIÓ. 
CONVOCATÒRIA 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SAC/15/0086.CONVOCATÒRIA 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SAC/15/0086.CONVOCATÒRIA 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SAC/15/0086.CONVOCATÒRIA 2015, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT SAC/15/0086.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de desembre de 2015 aquesta Corporació va rebre resolució del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) d’atorgament de subvenció per un import de 53.035,20 euros, per la
realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball de les
persones aturades en col·laboració amb les agències de col·locació convocatòria 2015 que
regula l’Ordre EMO/299/2015, amb número d’expedient SAC/15/0086.

2. L’1 de desembre de 2015 es publica una oferta de tècnic d’orientació laboral/prospector
genèrica pels diferents programes atorgats (Programa A dispositiu d’inserció laboral, Joves per
l’ocupació, Fem ocupació per als joves i Ajuts per agències de col·locació) al web de la
regidoria de Treball (www.treball.calafell.cat).

3. El 2 de desembre de 2015, es publica oferta d’ocupació a l’Oficina de Treball del SOC al
Vendrell amb número d’oferta 09/2015/026777.

4. L’11 de desembre de 2015 s’aixeca acta del procés de selecció d’aquest personal, i que queda
unida a l’expedient.

5. El 7 de gener de 2016 la Junta de Govern Local va acordar acceptar aquesta subvenció.

6. El 18 de gener de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet
informe en el qual es proposa contractar, a càrrec de la subvenció  del Servei d’Ocupació de
Catalunya per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de
treball de les persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que



regula EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, als 
candidats que han obtingut més puntuació en el procés selectiu, amb el següent detall: 

- Com a tècniques d’intermediació laboral/prospector d’empreses:
Salari brut (amb pagues extra prorratejades): 1939,21 euros (referit al 100% jornada) 
Quota empresarial de la SS: 635,09 euros 
GC: 02 

- E. B. B., del més aviat possible al 31 de gener de 2017, a raó de 25 hores 
setmanals, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

- S. R. M., de l’1 de març de 2016 al 31 de gener de 2017, a raó de 15 hores 
setmanals, dilluns i dimecres de 9 a 16:30 hores. 

7. El 18 de gener de 2016 la tècnica del departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell emet
informe en relació a la necessitat de cobrir un lloc de treball  d’auxiliar administratiu/iva al
50% de jornada a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per la realització
d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball de les persones
aturades, línea  1, en col·laboració amb les agències de col·locació convocatòria 2015.

8. Pel que fa al lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva es decideix fer ús de la borsa de treball
creada recentment amb bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de
2015 i es sol·licita al Departament de RRHH que realitzi els tràmits pertinents per seleccionar la
següent persona de la llista.

9. Atès que d’acord amb l’informe emès per la tècnica de Treball les condicions econòmiques són:

Salari brut (amb pagues extra prorratejades): 1.252,75 euros (referit al 100% jornada) 
Quota empresarial de la SS: 402,13 euros 
Contractació: 50 % de jornada 
GC:07 
Horari: de dilluns a divendres de 9:15 a 13 h. 

10. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0020/2016/RH/CG, de data 20 de
gener de 2016, que queda unit a l’expedient.

11. Vist l’informe de la Intervenció Municipal sobre l’existència de consignació pressupostària per
fer front a aquesta despesa.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    

1. ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la
inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de
col·locació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

2. Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació

3. L’Ajuntament de Calafell està autoritzat per actuar com agència de col·locació mitjançant
resolució de data 19 d’abril de 2013. El centre de treball autoritzat és La Masia Cal Bolavà.



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

5. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya.

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en el sentit que no regula
un procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral temporal, havent de
complir, en tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat, llevat en casos de
màxima urgència.

7. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, pels quals es regula la
contractació de personal laboral.

8. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre durada dels contractes.

9. Article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant
aquesta limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no
estructural.

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

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

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

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

1. Considerar aquestes contractacions laborals, a càrrec de la subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya, destinades a la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al
mercat de treball de les persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea
1, que regula EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086,
dins de les excepcions establertes a la Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2016, al no
tractar-se de personal d’estructura de la pròpia Corporació, sinó obeir a subvencions
atorgades a aquesta Entitat per una altra Administració.

2. Contractar mitjançant un contracte d’obra o servei determinat d’interès social a les següents
persones, per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de
treball de les persones aturades en col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que
regula EMO/299/2015, de 21 de setembre, amb número d’expedient SAC/15/0086, amb
aquest detall:



- Com a tècniques d’intermediació laboral/prospector d’empreses, GC 02:

- E. B. B., de l’1 de febrer de 2016 al 31 de gener de 2017, a raó de 25 hores 
setmanals (jornada del 66,67 %), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

- S. R. M., de l’1 de març de 2016 al 31 de gener de 2017, a raó de 15 hores 
setmanals (jornada del 40 %), dilluns i dimecres de 9 a 16:30 hores.

- Com a auxiliar administrativa, CG 07:

- Ma T. C. C., de l’1 de febrer de 2016 al 31 de gener de 2017, a raó de 18 hores i 
45 minuts setmanals (jornada del 50%), de dilluns a divendres de 9:15 a 13 h. 

3. Informar que les retribucions econòmiques brutes mensuals de les treballadores esmentades,
seran de conformitat amb la quantia subvencionada, amb prorrateig de pagues extres
incloses, les següents:

Treballador/a Sou Base Prorrata pagues extres Total Brut Cost Seg. Social empresa 

E. B. B. 1108,18 € 184,69 € 1.292,87 € 423,41 € 

S. R. 
M. 

664,87 € 110,81 € 775,68 € 254,04 € 

Ma T. C. C. 536,89 € 89,49 € 626,38 € 201,07 € 

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  320 2434 1430002 30 
Partida pressupostària seguretat social empresa: 320 2434 1600002 30 

4. Establir un període de prova de sis mesos per al personal tècnic, i d’un mes per al personal
auxiliar administratiu.

5. Manifestar que als contractes de treball s’han de fer constar els logos oficials del Servei
d’Ocupació de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i del Fons Social Europeu, i s’ha de fer constar el
següent literal:

“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions“Contracte subvencionat en el marc del programa Agències de col·locació Subvencions
per a la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de personesper a la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de personesper a la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de personesper a la realització d accions d’intermediació laboral per a la inserció de persones
aturades que regula l’Ordraturades que regula l’Ordraturades que regula l’Ordraturades que regula l’Ordre EMO/229/2015”e EMO/229/2015”e EMO/229/2015”e EMO/229/2015”

6. Donar compte d'aquesta resolució a les persones interessades, als departaments de Treball, de
Recursos Humans, de Tresoreria i d'Intervenció, i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal d'aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals
d’aquest Ajuntament.

1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.PROPOSTA DE LES FACTURES DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROPOSTA DE LES FACTURES DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROPOSTA DE LES FACTURES DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROPOSTA DE LES FACTURES DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SANEJAMENT DE CALAFELL I MILLORES,  NÚMEROS 10, 11, 12, 15, 17SANEJAMENT DE CALAFELL I MILLORES,  NÚMEROS 10, 11, 12, 15, 17SANEJAMENT DE CALAFELL I MILLORES,  NÚMEROS 10, 11, 12, 15, 17SANEJAMENT DE CALAFELL I MILLORES,  NÚMEROS 10, 11, 12, 15, 17    



FetsFetsFetsFets 

1. El 20 de juliol de 2015 amb número de registre d’entrada a l’Ajuntament 26050, ,  l’ Agència
Catalana de l’Aigua notifica la resolució d’atribució de fons en concepte de reposicions i millores
per import de 13.652,06 (més IVA). Codi expedient AF15000145.

2. EL 18 d’agost de 2015, amb número de registre d’entrada a l’Ajuntament 29081,  l’ Agència
Catalana de l’Aigua notifica la resolució d’atribució de fons definitiva pel 2015, en concepte de
despeses directes i despeses indirectes per un total de 805.583,59 euros (més IVA). Codi expedient
AF15000005.

3. El 8 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local, aprova l’acceptació d’aquests dos atorgaments
de recursos (AF15000005 i AF15000145).

4. La resolució de l'atribució de fons condiciona  l'efectivitat dels lliuraments  de les  atribucions, en
funció de les despeses que l'administració competent  justifiqui mitjançant la presentació de
factures / certificacions davant de l’Agència Catalana de l’Aigua.

5. L’11 de novembre L’ACA va enviar  al departament d els codis d’autorització per poder facturar
el  següents conceptes corresponents a sanejament:

NÚMNÚMNÚMNÚM    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    

CODI AUTORIT.CODI AUTORIT.CODI AUTORIT.CODI AUTORIT.    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    

IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 
IVAIVAIVAIVA    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    

FRAFRAFRAFRA        ( IVA EXCLÒS)( IVA EXCLÒS)( IVA EXCLÒS)( IVA EXCLÒS)    (IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

10101010    
Prestació del servei de 
Sanejament 2015 –setembre 5000014213 AF15000005  65.782,67 6.578,27  72.360,94 

11111111    
Prestació del servei de 
Sanejament 2015 –octubre- 5000014214 AF15000005  60.697,71 6.069,77  66.767,48 

12121212    
Prestació del servei de 
Sanejament 2015 -novembre- 5000014215 AF15000005  54.565,94 5.456,59  60.022,53 

15151515    
Reposició i millores. Substitució 
clapeta emissari 1 EB Creu Roja 5000014918 AF15000145  5.435,71 1.141,50  6.577,21 

17171717    

Reposició i millores. Delimitar la 
galeria de serveis en tot l'àmbit 
de la depuradora 5000015173 AF15000005  2.801,02 588,21  3.389,23 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    189.283,05189.283,05189.283,05189.283,05    19.834,3519.834,3519.834,3519.834,35    209.117,40209.117,40209.117,40209.117,40    

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del DL 3/2003 , la
regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions
locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

2. D’acord amb les condicions de l’atorgament de fons, cada factura/certificació que emeti
l’Ajuntament de Calafell ha de disposar del codi individual d’autorització.

4. Atribucions conferides per decret  2669/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en els
tinents d’alcalde.



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

1. Aprovar la facturació a l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el següent detall:

NÚMNÚMNÚMNÚM    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    

CODI CODI CODI CODI 
AUTORIT.AUTORIT.AUTORIT.AUTORIT.    

EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    

FRAFRAFRAFRA    
    ( IVA ( IVA ( IVA ( IVA 
EXCLÒS)EXCLÒS)EXCLÒS)EXCLÒS)    (IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

10101010    
Prestació del servei de 
Sanejament 2015 –setembre 5000014213 AF15000005  65.782,67  6.578,27  72.360,94 

11111111    
Prestació del servei de 
Sanejament 2015 –octubre- 5000014214 AF15000005  60.697,71  6.069,77  66.767,48 

12121212    

Prestació del servei de 
Sanejament 2015 -
novembre- 5000014215 AF15000005  54.565,94  5.456,59  60.022,53 

15151515    

Reposició i millores. 
Substitució clapeta emissari 
1 EB Creu Roja 5000014918 AF15000145  5.435,71  1.141,50  6.577,21 

17171717    

Reposició i millores. 
Delimitar la galeria de serveis 
en tot l'àmbit de la 
depuradora 5000015173 AF15000005  2.801,02  588,21  3.389,23 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    189.283,05189.283,05189.283,05189.283,05    19.834,3519.834,3519.834,3519.834,35    209.117,40209.117,40209.117,40209.117,40    

2. Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATRIBUCIÓ DE RECURSOS EN CONCEPTE DE PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATRIBUCIÓ DE RECURSOS EN CONCEPTE DE PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATRIBUCIÓ DE RECURSOS EN CONCEPTE DE PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’ ATRIBUCIÓ DE RECURSOS EN CONCEPTE DE 
REPOSICIONS I MILLORES A L’AMBIT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (2015) AF15000277).REPOSICIONS I MILLORES A L’AMBIT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (2015) AF15000277).REPOSICIONS I MILLORES A L’AMBIT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (2015) AF15000277).REPOSICIONS I MILLORES A L’AMBIT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL (2015) AF15000277).    

FetsFetsFetsFets    

1. L’Ajuntament de Calafell,  com administració competent en matèria de sanejament va sol·licitar
a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una segona atribució de fons per l’execució de diverses
actuacions corresponent al concepte de reposicions i millores.

2. L’11 de gener amb RE 2016/825, l’ACA notifica la resolució de l’atorgament de fons en
concepte de reposicions i millores –Codi expedient AF15000277, per import de 31.248,51 (més
IVA).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC), aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre,  la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a
corporacions locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

D’acord amb els articles 7.1, 8.1 i 8.2 del mateix cos legal, l’Agència Catalana de l’Aigua és 
l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d’aigües i obres hidràuliques, 
i, com Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya li correspon, entre d’altres funcions, 



la gestió, la recaptació, l’administració i la distribució de recursos econòmics que li atribueix aquesta 
Llei. 

2. A la present atribució de Recursos li és aplicable amb caràcter general el mateix règim econòmic i
financer que el que s’estableix a la secció primera del Capítol IX del Text refós de la Llei de Finances
de Catalunya, motiu pel qual l’Ajuntament de Calafell ha de complir amb els requisits fixats en
aquesta norma per la seva percepció.

3. La resolució de l'atribució de fons condiciona  l'efectivitat dels lliuraments  de les  atribucions, en
funció de les despeses que l'administració competent  justifiqui mitjançant la presentació de
factures / certificacions degudament intervingudes.

4. Atribucions conferides per decret  2669/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en els
tinents d’alcalde.

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

Primer.Primer.Primer.Primer.---- Acceptar l’atribució de fons amb codi d’expedient AF15000277, atorgada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua,  mitjançant resolució notificada l’11 de gener amb RE 2016/825 per import de 
31.248,51€ (més IVA) per les actuacions de Reposició i Millores seleccionades en l’àmbit de 
Calafell, i d’acord amb les següents CONDICIONS imposades en dita resolució i que es transcriuen 
literalment a continuació: 

1a. La certificació de la despesa degudament intervinguda haurà d’èsser presentada a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, com a màxim, fins el 15 de gener de 2016, data en que quedarà sense efecte 
l’atorgament. L’Agència mitjançant la corresponent comunicació podrà modificar aquest termini en 
funció de les instruccions de tancament comptable de l’Agència. 

2a. En relació amb les funcions de verificació tècnico-econòmica sobre l’ actuació objecte d’ 
atribució que pertoquen a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Administració competent assumeix 
envers l’Agència Catalana de l’Aigua les obligacions que segueixen: 

a) Aportar a requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, el detall i les factures originals
dels proveïdors de les despeses reflectides en les factures/certificacions.

b) Aportar totes les justificacions de la despesa que puguin ser requerides, així com qualsevol
altra informació requerida pels òrgans de l’Agència Catalana de l’Aigua.

3a. Aquesta atribució de fons es considera efectuada a bon compte, i, per tant, podrà quedar 
sotmesa a una auditoria i posterior regularització en els casos escaients. 

4a. Amb independència de les obligacions contractuals establertes en cada cas per la normativa 
aplicable i als efectes de garantir l’eficiència de la inversió pública, com a condició específica 
suplementària per la validesa i efectivitat de la present atribució de recursos s’imposa 
l’obligatorietat que la contractació de les actuacions que constitueixen el seu objecte s’efectuï amb 
compliment dels principis essencials de la contractació administrativa (igualtat d’oportunitats, 
publicitat i lliure concurrència), motiu pel qual la preparació, licitació, adjudicació i execució de les 
actuacions de reposició i millora finançades per l’ACA s’ha d’efectuar amb submissió a les regles 
generals i els procediments ordinaris establerts al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per la contractació dels ens, 
organismes i entitats del sector públic. 



Aquesta condició s’ha de complir amb independència que el model de gestió del sanejament 
emprat per l’Administració Competent o l’Ens Gestor del sanejament sigui directe o indirecte.  

L’Administració ha d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant informe o certificació 
del seu interventor, el qual s’ha de trametre a l’ACA de forma prèvia a la primera certificació de 
despesa. A tal efecte, l’Agència habilitarà el portal de certificació per permetre la certificació de les 
despeses un cop hagi rebut, mitjançant entrada al seu registre, la justificació del compliment 
d’aquesta condició. 

5. D’ altra banda, en tot allò aplicable al cas, haurà d’ acreditar davant l’ ACA els requisits establerts
pel Text refós de la llei de Finances de Catalunya (TRLFC), principalment els que estableix la Secció
1a del Capítol IX del pel que fa a l’acreditació del que disposen els articles 92 bis- relatiu a les
donacions efectuades pel perceptor-, l’article 95- en relació amb la recepció o no recepció d’altres
percepcions amb destinació al sanejament- i l’article 98- relatiu al necessari compliment pels
beneficiaris de les obligacions tributàries davant la Generalitat.

L’esmentada acreditació s’haurà d’efectuar davant l’òrgan de l’ACA encarregat dels pagaments 
(article 98.3 del TRLFC), de forma expressa i prèvia al cobrament de qualsevol import de l’atribució 
efectuada mitjançant informe o certificació del seu interventor. 

L’interventor o òrgan equivalent de l’administracio competent intervindrà totes les factures 
presentades, fet que suposarà la certificació del compliment de la legislació vigent aplicable en 
l’execució de les actuacions objecte d’atribució. 

6a. Els lliuraments corresponents es faran efectius en funció de les despeses que l’Administració 
competent justifiqui mitjançant la presentació de factures expedides o autoritzades per la seva 
intervenció.   

7a. L’administració  competent col·laborarà en les activitats educatives i formatives que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat organitzi en relació amb la present actuació que finança l’ 
ACA.  

SegSegSegSegon.on.on.on.---- Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció. 

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ EDAR EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 16.DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 16.DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 16.DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 16.    

FetsFetsFetsFets 

1. L’11 de gener, amb Registre d’Entrada 2016/825, L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) notifica a
l’Ajuntament l’atorgament de fons en concepte de reposició i millores, amb codi expedient
AF15000277.

2. La resolució de l'atribució de fons condiciona  l'efectivitat dels lliuraments  de les  atribucions, en
funció de les despeses que l'administració competent  justifiqui mitjançant la presentació de
factures / certificacions davant de l’Agència Catalana de l’Aigua.

4. EL 21 de gener de 2016,  l’ACA va enviar  al departament d els codis d’autorització per poder
facturar el  següents conceptes corresponents a sanejament:



NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 

AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

16161616    
Reposició i Millores- Ampliació 
forats bombes EB 

5000015166 AF15000277 1.212,61 254,65 1.467,26 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    1.212,611.212,611.212,611.212,61    254,65254,65254,65254,65    1.467,261.467,261.467,261.467,26    

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, de conformitat amb l'article 4 del DL 3/2003 , la
regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions
locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

2. D’acord amb les condicions de l’atorgament de fons, cada factura/certificació que emeti
l’Ajuntament de Calafell ha de disposar del codi individual d’autorització.

4. Atribucions conferides per decret  2669/2015 de 22 de juny, de delegació  de l’Alcaldia en els
tinents d’alcalde.

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

1. Aprovar la facturació a l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el següent detall:

NÚMNÚMNÚMNÚM    
FRAFRAFRAFRA    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ    
CODI CODI CODI CODI 

AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    

IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
    (IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)(IVA EXCLÒS)    

IMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVAIMPORT IVA    
IMPORT €IMPORT €IMPORT €IMPORT €    
(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)(IVA INCLÒS)    

16161616    
Reposició i Millores- Ampliació 
forats bombes EB 

5000015166 AF15000277 1.212,61 254,65 1.467,26 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    1.212,611.212,611.212,611.212,61    254,65254,65254,65254,65    1.467,261.467,261.467,261.467,26    

2. Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció.

1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
MATERIALS  (RP 27/13).MATERIALS  (RP 27/13).MATERIALS  (RP 27/13).MATERIALS  (RP 27/13).       

Fets Fets Fets Fets 
1. Són objecte de reclamació els danys materials a vehicle marca Saab 95, matrícula xxxx-GCN, 

contra aquesta Administració reclamats pel senyor A. T. V., e representació de la companyia 
d’assegurances Segur Caixa, SA i de la senyora M. H. A. G., presumptament soferts per 
l’acció de la grua municipal al retirar el vehicle de la via pública al terme municipal de Calafell, 
en data 9 de febrer de 2013.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut 
coneixement dels fets data del dia 12 de febrer de 2014. mitjançant escrit amb Registre General 
d’Entrada número (en endavant RGE) 5.136, acompanyant informes de retirada del vehicle i 
factura de reparació. 



3. En data 15 de maig de 2014, mitjançant Decret 2014/2841 s’admet a tràmit la reclamació
patrimonial que es notifica degudament.

4. Consta a l’expedient informe de data 13 d’agost de 2015 emès pel tècnic de protecció civil,
habilitat en reconstrucció d’accidents de l’ajuntament de Calafell.

5. En data 22 d’octubre de 2015 es trasllada l’expedient a l’empresa responsable de la grua
municipal a la data dels fets reclamats.

6. El dia 3 de novembre de 2015, amb RGE 38.701, l’empresa Segur Talleres, SL emet
pronunciament sobre la reclamació patrimonial.

7. El dia 6 de novembre de 2015, amb RGS 11.765, es formalitza el tràmit d’audiència de
l’expedient.

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

1. Vistos els articles 139, 141, 142 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 4 a 13 del R.D.
429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions
públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables.

2. La responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant l’acreditació
dels següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable econòmicament i
individualitzat respecte una persona o un grup de persones; b) que el dany o lesió patrimonial
sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en una
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció d’elements estranys
que podessin influir alterant el nexe causal i c) absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90,
23/10/90, 14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre altres)

3. És necessari acreditar mitjançant prova suficient els danys, prova que recau conforme a les
regles generals, - article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil i concordants – sobre el sol·licitant
(S. Del T.S. de 3/2/89 entre altres).

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

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

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. La part reclamant manifesta que els danys es va produir per l’acció de la retirada del vehicle.



2. Dels informes tècnics es desprèn que no es constaten danys a la retirada del vehicle de la via
pública i que no consten danys ocorreguts durant l’estància al depòsit municipal.

3. L’empresa responsable de l’acció de retirada del vehicle de la via pública, Segur Talleres, SL,
manifesta que no els hi consten danys provocats al vehicle i que un agent policial va verificar
que era carregat i descarregat correctament al dipòsit municipal correctament.

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

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

6. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 18 de gener de 2016.

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de
Calafell pel senyor A. T. Vi., e representació de la companyia d’assegurances Segur Caixa, SA i 
de la senyora M. H. A. G., pels danys materials al vehicle, marca Saab 95, matrícula xxxx-GCN, 
quan va ser retirat per la grua municipal al terme municipal de Calafell, en data 9 de febrer de 
2013.,  per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de prova suficient.

2. Atorgar els recursos procedents.

1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA D'ACORD LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 193/2015PROPOSTA D'ACORD LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 193/2015PROPOSTA D'ACORD LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 193/2015PROPOSTA D'ACORD LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 193/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR    

Número d’expedient: 193/2015  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS APARTAMENTOS SOL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

En data 22 de desembre de 2015, FINCAS ARCOS, actuant en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS APARTAMENTOS SOL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors exp. núm. 
193/2015 per la REHABILITACIÓ DE LA PISCINA COMUNITÀRIA immoble situat al Pg. Marítim de 
Sant Joan de Déu, 97 de Calafell Platja. 



Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 8 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““Procedeix atorgar la lProcedeix atorgar la lProcedeix atorgar la lProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens licència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens licència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens licència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 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 urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No od’aplicació. No od’aplicació. No od’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys bstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys bstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys bstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys 
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liqupuntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liqupuntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liqupuntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la idar la idar la idar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    

””””CONDICIONAT: CONDICIONAT: CONDICIONAT: CONDICIONAT: Es condiciona l’execució dels treballs a l’autoritzacióEs condiciona l’execució dels treballs a l’autoritzacióEs condiciona l’execució dels treballs a l’autoritzacióEs condiciona l’execució dels treballs a l’autorització    del Departament de del Departament de del Departament de del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per realitzar obres dintre de la zona de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per realitzar obres dintre de la zona de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per realitzar obres dintre de la zona de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per realitzar obres dintre de la zona de 
protecció de la costaprotecció de la costaprotecció de la costaprotecció de la costa.”.”.”.”    

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS APARTAMENTOS SOL la llicència d'obres
menors Exp. Núm. 193/2015 per la REHABILITACIÓ DE LA PISCINA COMUNITÀRIA,
immoble situat al Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, 97 de Calafell, subjecte a les
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 8 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 186/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 186/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 186/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 186/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENORIDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR    

Número d’expedient: 186/2015  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.MOSSEN JAUME SOLER NÚM. 10 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FetsFetsFetsFets    

En data 11 de desembre de 2015, el Sr. David Alonso Gomez, actuant en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.MOSSEN JAUME SOLER NÚM. 10, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 186/2015  per fer CALA PER LOCALITZACIÓ D'AVARIA DEL 
DESGUÀS I FER REPARACIÓ A L'AV. MOSSEN JAUME SOLER, 10 DE CALAFELL PLATJA. 

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 Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 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 determinacionperjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacionperjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacionperjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions s s s 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 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’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys 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, td’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, td’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, td’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors anques, contenidors anques, contenidors anques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 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, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons 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 dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.    

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.MOSSEN JAUME SOLER NÚM. 10  la
llicència d'obres menors Exp. Núm.  186/2015  per fer CALA PER LOCALITZACIÓ D'AVARIA
DEL DESGUÀS I FER REPARACIÓ A L'AV. MOSSEN JAUME SOLER, 10 DE CALAFELL
PLATJA, 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no i 30 d’agost. Durant aquest període no i 30 d’agost. Durant aquest període no i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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. 

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    111199999999////2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 199/2015  
Interessat: R. G. R. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 23 de desembre de 2015, la Sra. R. R. G., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 199/2015 per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA al c/ Esglesia de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 11 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. 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. 



2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la Sra R. R. G. la llicència d'obres menors Exp. Núm.  199/2015 per
l’ARRANJAMENT DE FAÇANA immoble situat al c/ Església de Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 11 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o sigui major o sigui major o sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111188885555////2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número_d’expedient:185/2015  
Interessat:J.R.N.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 10 de desembre de 2015, el Sr. J. R. N., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 185/2015  per la de SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I ENDERROC DE 
VOLADÍS d’un habitatge emplaçat al C/ JOAN MIRO 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 propProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propProcedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens ietat i sens ietat i sens ietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 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 urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions:    En el cas d’ocupar terrenys En el cas d’ocupar terrenys En el cas d’ocupar terrenys En el cas d’ocupar terrenys 
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 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 puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al detaxa d’ocupació de la via pública al detaxa d’ocupació de la via pública al detaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, partament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, partament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, partament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons 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 dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 



5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. J. R. N.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  185/2015  per la
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I ENDERROC DE VOLADÍS AL C/ JOAN MIRO 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obi 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obi 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obi 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o ra, sigui major o ra, sigui major o ra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199997777////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 197/2015  
Interessat: J. C. S.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 24 de desembre de 2015, el Sr.  J. A. M., actuant en representació del Sr. J. C. S., va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 197/2015  per la INSTAL·LACIÓ DE 
PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA al c/ 
LLEBEIG de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 15 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 15 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 



1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. J. C. S. la llicència d'obres menors Exp. Núm.  197/2015  per
la INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL PER A ÚS DE PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA al c/ Llebeig de la urbanització Mas Mel de Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 15 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    4444////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 4/2016  
Interessat: M. M. P.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 



FetsFetsFetsFets    

En data 11 de gener de 2016, el Sr. M. M. P., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 4/2016 per l’OBERTURA DE RASA A LA VORERA PER REPARACIÓ 
D'AVERIA DEL CLAVEGUERAM IMMOBLE SITUAT AL C/ LLOBREGAT de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 12 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 13 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.



4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr. M. M. P.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
4/2016  per l’OBERTURA DE RASA A LA VORERA PER REPARACIÓ D'AVERIA DEL 
CLAVEGUERAM, immoble situat al c/ Llobregat de Segur de Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 12 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 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 i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.7. 1.4.7. 1.4.7. 1.4.7. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROPOSTA D'APROVACIÓ PROPOSTA D'APROVACIÓ PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 194/2015LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 194/2015LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 194/2015LLICÈNCIA D'OBRA MENOR 194/2015 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 194/2015  
Interessat: COMUNITAT DE  PROPIETARIS LOIRA 18 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

Fets 

En data 22 de desembre de 2015, la COMUNITAT DE  PROPIETARIS LOIRA 18, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 194/2015  per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA al c/ Loira, 18 
de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 12 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 Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 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 perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normaturbanístiques previstes al planejament, així com amb la normaturbanístiques previstes al planejament, així com amb la normaturbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica iva urbanística i tècnica iva urbanística i tècnica iva urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys 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 d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega depuntuals, cavallets, bastides, descàrrega depuntuals, cavallets, bastides, descàrrega depuntuals, cavallets, bastides, descàrrega de    material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 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, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    



Vist l’informe jurídic, de data 13 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.    

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE  PROPIETARIS LOIRA 18  la llicència d'obres menors Exp.
Núm.  194/2015  per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA immoble situat al c/ Loira, 18 de Segur
de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte
Tècnic Municipal, 12 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.



3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199998888////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 198/2015  
Interessat: M. C. V. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 28 de desembre de 2015, la Sra. M. C. V., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 198/2015  per la REFORMA INTERIOR D'UN HABITATGE al c/ Manuel Soler. de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 14 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 18 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

1.1.1.1. 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. 



2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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. 

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la M. C. V.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  198/2015
per la REFORMA INTERIOR D'UN HABITATGE al c/ MANUEL SOLER de Calafell, segons 
documentació presentada, subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 14 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 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 i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    111122225555////11114444    IIII    
AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEFFFFIIIINNNNIIIITTTTIIIIVVVVAAAA       

FFFFeeeettttssss    

El 29 d’octubre de 2015 per acord de Junta de Govern Local es va ordenar pel dia 14 de gener de 
2016 , l’execució subsidiària de la neteja de la finca ubicada a l’Av. Marca Hispànica de Segur de 
Calafell, a càrrec de la propietat, els Srs. R. B. i B. F. i es va aprovar la seva liquidació provisional per 
un import de 1.006,72.-euros (IVA inclòs). 

L’Ajuntament de Calafell, mitjançant el contractista SERVEIS AGRARIS I FORESTAL SOTABOSC, SCP 
adjudicatari, va dur a terme l’efectiva execució subsidiària dels treballs abans esmentats objecte 



d’aquest expedient, segons es desprèn de l’acta de data 14 de gener de 2016, que figura 
incorporada a l’expedient. 

Vist l’informe emès per l’inspector d’obres municipal, de data 20 de gener de 2016, del qual es 
desprèn que els treballs per l’execució subsidiària han ascendit a la quantitat de 1.006,72.-euros 
(IVA Inclòs) essent aquest import coincident amb l’import estimat corresponent a la liquidació 
provisional aprovada el seu dia. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 93.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

93.2 L’execució subsidiària és a càrrec de la persona obligada. Abans d’executar 
materialment els actes que han estat ordenats, es pot liquidar provisionalment l’import de 
les despeses, els danys i els perjudicis que s’hagin de suportar previsiblement, amb vista a la 
seva liquidació definitiva. Quan la persona obligada no satisfaci voluntàriament les 
quantitats líquides a què està obligada, s’han d’exigir per mitjà del constrenyiment sobre el 
patrimoni. 

D’acord amb l’article 97 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 
protecció de la Legalitat Urbanística, que disposa: 

Les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal competent hagi satisfet per a 
l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents a què fan referència 
els articles 95 i 96 són a càrrec de la persona propietària de l’immoble o bé afectat, 
l’import de les quals es pot exigir per mitjà del constrenyiment sobre el seu patrimoni. 

Vist el Decret núm. 2666/15 de 22 de juny de 2015, d’abribucions a la Junta de Govern Local, 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: 

1111.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució núm. OE 125/14, una vegada dut a terme 
l’execució subsidiària dels treballs de referència objecte d’aquest expedient, de la finca ubicada a 
l’Av. Marca Hispànica de Segur de Calafell, propietat dels Srs. R. B. i B. 
F. 

2222.- Elevar a liquidació definitiva la liquidació provisional núm. 1566000014 aprovada per acord e 
Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015, per import de 1.006,72.-euros (IVA inclòs). 

3333.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en 
el termini d’un mes a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació o, 
directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Tarragona en el termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció 
d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per 



la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre 
recurs que estimeu procedent, d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine, de la citada Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

4444.- Notificar la present resolució a l’interessat, al Departament d’Intervenció i al Departament de 
Tresoreria. 

1111....4444....11110000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    2222////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 2/2016  
Interessat: A. G. L.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 7 de gener de 2016, el Sr. Sergi Planas Pont, actuant en representació del Sr. ANTONI 
GARCIA LOPEZ, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 2/2016  per al 
TANCAMENT DE PORXO IMMOBLE SITUAT AL C/ PESCADOR de Calafell Platja. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 21 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 22 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 



1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr al Sr./Sra A. G. L.  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  2/2016
per al TANCAMENT DE PORXO, IMMOBLE SITUAT AL C/ PESCADOR DE CALAFELL 
PLATJA, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal, 21 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.11. 1.4.11. 1.4.11. 1.4.11. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 201/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 201/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 201/2015PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 201/2015 

Fets Fets Fets Fets 

1. Vista la instància que a continuació es relaciona en la que es sol·licita llicència municipal
d'obra menor a nom de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.



- EEEEXXXXPPPP....    OOOOMMMM....    222200001111////2222000011115555....----    s/ ref. 468.899, per a l’obertura de rasa per línia subterrànea de 
baixa tensió de CT60037 al c/ Cosme Mainé de Calafell, per tal de donar nou 
subministrament elèctric al Sr. J. E. Ca.

2. Vist l’acord d’aprovació del projecte per la CTUT en sessió de 26 de novembre de 2015, en
sòl no urbanitzable per l’execució del projecte de l’obra civil d’una línea subterrània i aèria
de baixa tensió, parcel.la 63, polígon 2, de Calafell, i vist l'informe favorable emès per part
de l'arquitecte tècnic municipal, el qual consta a l’expedient, i 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, el qual consta als
expedients.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.



8.8.8.8. 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: 

1.1.1.1.---- ATORGARATORGARATORGARATORGAR llicència d'obra menor a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.LU., subjecta a les 
condicions requerides per l'Enginyer Tècnic Municipal, adjunts a aquesta resolució següents: 

- EEEEXXXXPPPP....    OOOOMMMM....    222200001111////2222000011115555....----    s/ ref. 468.899, per a l’obertura de rasa per línia subterrànea de 
baixa tensió de CT60037 al c/ Cosme Mainé de Calafell, per tal de donar nou 
subministrament elèctric al Sr. J. E.  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'EXECUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUArt. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- 
Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, encara que siguin 
reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben subjectes totes les obres de 
serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, 
GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 Període comprès entre el dia 1 d’agost d’agost d’agost d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.



1111....4444....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    55551111////2222000011115555 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 51/2015  
Titular: D. S. MO. 
Emplaçament: AV SANTA MARIA DE MONTSERRAT

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 14/12/2015 el Sr. Albert Canals Galofré, actuant en representació del Sr. D. S. 
M. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents 
en la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA a l’AV. STA Mª DE MONTSERRAT de la urbanització Segur 
de Dalt, de Calafell, amb la referència cadastral núm. 
3728816CF8632N0001DF.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Tècnic Sr. 
A. C. G., visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 14 de desembre de 2015, amb 
núm. E15-06625, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte tècnic Sr. A. C. G. 

2222.... En data 5 de gener de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en 
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

EEEEllll    ddddeeeessssgggguuuuààààssss    ddddeeee    llllaaaa    ppppiiiisssscccciiiinnnnaaaa    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    ccccoooonnnnnnnneeeeccccttttaaaarrrr    aaaa    llllaaaa    xxxxaaaarrrrxxxxaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    ccccllllaaaavvvveeeegggguuuueeeerrrraaaammmm....    

3333.... En data 11 de gener de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit 
favorable a la concessió de la llicència.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. 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).

2.2.2.2. 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).

3.3.3.3. 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).

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

5.5.5.5. 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):



1.1.1.1.---- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
2.2.2.2.---- 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. 
3.3.3.3.---- 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. 
4.4.4.4.---- 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. 
5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del 
POUM de Calafell). 
6.6.6.6.---- 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. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- 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. 
9.9.9.9.---- 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. 
10.10.10.10.---- 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. 
11.11.11.11.---- 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. 
12.12.12.12.---- 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. 
13.13.13.13.---- 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. 
14.14.14.14.---- 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. 



15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA 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. 

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- 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). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- 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. 
20.20.20.20.- 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. 
21.21.21.21.- (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). 
22.22.22.22.- 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. 
23.23.23.23.- 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. 
24.24.24.24.- 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. 
25.25.25.25.- 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.   
26.26.26.26.- 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. 

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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.  

9.9.9.9. 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. D. S. M. llicència
urbanística d’obra major per la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA a l’AV. STA Mª DE
MONTSERRAT de la urbanització Segur de Dalt 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 750
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. 
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IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 6/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT TELM AV. SANT JOAN DE DEU 34-35 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

Fets 

En data 13 de gener de 2016, el Sr. Josep Mª J. C., actuant en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETAT SANT TELM AV. SANT JOAN DE DEU 34-35 de Calafell Platja, va 
sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 6/2016  per la REHABILITACIÓ FAÇANA I 
TERRAT (patologies constructives de l’edifici), IMMOBLE SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN 
DE DÉU, 34-35 DE CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 19 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888....    

EEEEssss    ccccoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnnaaaa    llll’’’’eeeexxxxeeeeccccuuuucccciiiióóóó    ddddeeee    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssiiiittttuuuuaaaaddddeeeessss    ddddiiiinnnnttttrrrreeee    ddddeeee    llllaaaa    zzzzoooonnnnaaaa    ddddeeee    pppprrrrooootttteeeecccccccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    ccccoooossssttttaaaa    aaaa    
llll’’’’aaaauuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaacccciiiióóóó    ddddeeeellll    DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    TTTTeeeerrrrrrrriiiittttoooorrrriiii    iiii    SSSSoooosssstttteeeennnniiiibbbbiiiilllliiiittttaaaatttt    ddddeeee    llllaaaa    GGGGeeeennnneeeerrrraaaalllliiiittttaaaatttt    ddddeeee    CCCCaaaattttaaaalllluuuunnnnyyyyaaaa,,,,    ppppeeeerrrr    
llllaaaa    rrrreeeeaaaalllliiiittttzzzzaaaacccciiiióóóó    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    aaaa    llllaaaa    zzzzoooonnnnaaaa    ddddeeee    sssseeeerrrrvvvviiiittttuuuudddd    ddddeeee    pppprrrrooootttteeeecccccccciiiióóóó    ddddeeeellll    ddddoooommmmiiiinnnniiii    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmaaaarrrriiiittttiiiimmmmooootttteeeerrrrrrrreeeessssttttrrrreeee””””    

Vist l’informe jurídic, de data 22 de gener de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 



1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT TELM AV. SANT JOAN DE DEU 34-35
CALAFELL PLATJA  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  6/2016  per la REHABILITACIÓ
FAÇANA I TERRAT (patologies constructives de l’edifici), IMMOBLE SITUAT AL PG.
MARITIM DE SANT JOAN DE DÉU, 34-35 DE CALAFELL, subjecte a les condicions especials
requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 19 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.14. 1.4.14. 1.4.14. 1.4.14. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

Vistos els acords d’inici d’ordre d’execució dels expedients administratius per la conservació i 
rehabilitació dels terrenys, construccions i instal·lacions que tot seguit es relacionen per 
incompliment dels següents deures d’ús, conservació i rehabilitació: 



1. Acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2015, per la neteja de la finca situada al
c. Gegants Pere i Carme, cantonada c. Marta Moragas i c. Molí de la Urb. El Vilarenc de 
Calafell, propietat de Sareb, SA (exp. núm. 78/15).

2. Acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 2015, per la neteja de la finca situada a 
l’av. Santa Maria de Montserrat de la Urb. Segur de Dalt a Calafell, propietat del Sr. O. A. 
S. (exp. núm. OE 86/15).

3. Acord de Junta de Govern Local de 20 d’agost de 2015, per la neteja de la finca situada al
c. Jaume Rafel de Calafell, propietat de la Sra. P. P. C. (exp. núm. OE 105/15).

4. Acord de Junta de Govern Local de 1 d’octubre de 2015, per la neteja de la finca situada al
c. Margalló de la urb. Segur de Dalt de Calafell, propietat del Sr. A. B. B. (exp. OE 130/15). 

Posat de manifest respectivament els expedients administratius als interessats pel termini de deu 
(10) dies, no han presentat cap escrit d’al·legacions.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que per al compliment dels deures d’ús, conservació rehabilitació dels terrenys, construccions i 
instal·lacions, 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.  

Vist el procediment per dictar ordres d’execució regulat als articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció  de la legalitat urbanística. 

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

1111.- Ordenar als propietaris dels finques que tot seguit es relacionen per que, en el termini màxim de 
20 dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant 
exigible l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució, executin els següents 
treballs, obres i/o actuacions: 

1. A Sareb, SA, la neteja de la finca situada al c. Gegants Pere i Carme cantonada c. Marta 
Moragas i c. Molí de la Urb. El Vilarenc de Calafell (exp. núm. 78/15).

2. Al Sr. O. A. S., la neteja de la finca situada a l’av. Santa Maria de Montserratde 
la Urb. Segur de Dalt a Calafell (exp. núm. OE 86/15).

3. A la Sra. P. P. C., la neteja de la finca situada al c. Jaume Rafel de Calafell (exp. núm. 
OE 105/15).

4. Al Sr. A. B. B., la neteja de la finca situada al c. Margalló de la urb. Segur de Dalt de 
Calafell (exp. OE 130/15). 



2222....---- Advertir als propietaris de les finques abans relacionades que, l’incompliment injustificat 
d’aquesta ordre habilitarà aquesta Administració municipal per procedir a l’execució subsidiària a 
costa de l’obligat, o a la imposició de multes coercitives, d’acord amb allò establert a l’article 225.2 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació l’ordre d’execució dictada en aquesta resolució, 
l’import de les quals pot arribar fins als 3.000 euros.  

Així mateix, l’incompliment de la present ordre d’execució habilitarà aquesta Administració 
municipal a incloure la finca al Registre Municipal de Solars sense Edificar, a l’efecte d’allò que 
estableixen l’article 179 i concordants de la referida norma legal. 

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

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

4444....- Notifiqui’s la present resolució a la propietat, així com a tots els interessats en l’expedient. 

1111....4444....11115555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199990000////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 190/2015  
Interessat: M. T. F. P.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 19 de desembre de 2015, la Sra. M. T. F. P., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 190/2015 per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA immoble situat al c/ Barceloneta,  
de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 8 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn:  
““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    
ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    
pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    
oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    
mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    
ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    
dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888    



CONDICIONAT: CONDICIONAT: CONDICIONAT: CONDICIONAT: Els colors a utilitzar seran els que determina l’article 63 Zona SH. Creixements Els colors a utilitzar seran els que determina l’article 63 Zona SH. Creixements Els colors a utilitzar seran els que determina l’article 63 Zona SH. Creixements Els colors a utilitzar seran els que determina l’article 63 Zona SH. Creixements 
suburbans històrics, de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de suburbans històrics, de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de suburbans històrics, de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de suburbans històrics, de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
CalafellCalafellCalafellCalafell””””    

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 

1.1.1.1. 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.

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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.    

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la Sra M. T. F. P. la llicència d'obres menors Exp. Núm.
190/2015  per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA immoble situat al c/ Barceloneta de 
Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal, 8 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 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 i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....11116666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199991111////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 191/2015  
Interessat: M. T. F. P.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 19 de desembre de 2015, la Sra. M. T. F. P., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 191/2015  per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES al c/ 
Barceloneta de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 8 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn:  

““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    
ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    
pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    
oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    
mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    
ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    ttttaaaaxxxxaaaa    
dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888    

CCCCOOOONNNNDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNAAAANNNNTTTT::::    EEEEllllssss    ccccoooolllloooorrrrssss    aaaa    uuuuttttiiiilllliiiittttzzzzaaaarrrr    sssseeeerrrraaaannnn    eeeellllssss    qqqquuuueeee    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaa    llll’’’’aaaarrrrttttiiiicccclllleeee    66663333    ZZZZoooonnnnaaaa    SSSSHHHH....    
CCCCrrrreeeeiiiixxxxeeeemmmmeeeennnnttttssss    ssssuuuubbbbuuuurrrrbbbbaaaannnnssss    hhhhiiiissssttttòòòòrrrriiiiccccssss,,,,    ddddeeee    lllleeeessss    nnnnoooorrrrmmmmeeeessss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaa    dddd’’’’OOOOrrrrddddeeeennnnaaaacccciiiióóóó    UUUUrrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    
MMMMuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll....””””    

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 

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 

1111.... AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la Sra M. T. F. P. la llicència d'obres menors Exp. Núm.
191/2015 per l’ARRANJAMENT DE FAÇANA I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES al c/
Barceloneta de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 8 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-



ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 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 i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.17. 1.4.17. 1.4.17. 1.4.17. PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ PRÒRROGA PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ PRÒRROGA PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ PRÒRROGA PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ PRÒRROGA LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 
70/201470/201470/201470/2014       

FetsFetsFetsFets    



1. El 13 d’octubre de 2014 mitjançant decret de regidoria núm. 2014/5276 es va atorgar 
llicència d'obra menor per a la rehabilitació de façana, immoble situat al c/ Monturiol a nom de 
la COMUNITAT DE PROPIETARIS c/ Monturiol i núm. d'exp. 70/2014.

2. 4 de gener de 2016 mitjançant RGE 2016/138 el Sr. J. T. R., actuant en 
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS MONTURIOL, 7 sol.licita pròrroga de la 
llicència d’obra menor exp. núm. 70/2014.

3. El 29 d’octubre de 2015 l’arquitecte tècnic municipal emet informe que consta a 
l’expedient i del que es desprèn: “Procedeix l’atorgament de la pròrroga de la llicència 
municipal d’obra menor exp. núm. 70/2014, pel termini de sis mesos, computable a partir de la 
finalització del termini d’un any, que estableix el Decret 2014/5723 de data 13 de novembre de 
2014”. 

Fonaments de dret:Fonaments de dret:Fonaments de dret:Fonaments de dret:    

1. Article 212 del Pla d’Ordenació Urbana Municipal estableix el termini de caducitat de
les llicències d’obres:

- Obres de nova planta i obres parcials d’intervenció en edificis, que requereixin projecte 
tècnic: un any per a iniciar-les i tres anys per acabar-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 legislació vigent. 

- Per la resta d’obres: sis mesos per a iniciar-les i un any per a acabar-les, prorrogables 
segons els terminis establerts per la legislació vigent. 

- La llicència d’instal.lació de grues torre tindrà, com a màxim, la mateixa durada que 
l’obres sobre la qual actuen. 

2. Article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, determina que: Les persones titulars d’una llicència urbanística
tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de
què es tracti, si la sol.liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis
establerts.

3. La normativa d'aplicació vigent és la del  POUM de Calafell, aprovat definitivament per
la CTUT el 24 de gener de 2011 i en vigor a partir del dia 24 d'octubre de 2011, dia de
la seva publicació al DOGC.

4. 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, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, a la Comunitat de
Propietaris Monturiol, 7, pròrroga de la llicència d’obra menor exp. núm. 2222000011114444////77770000 pels 
treballs de rehabilitació de façana immoble situat al c/ Monturiol de Calafell, per un 
termini de sis mesos, computable a partir de la finalització del termini d’un any.



2. NOTIFICAR aquesta resolució al titular de la llicència així com a tots els interessats en
l’expedient.

1111....4444....11118888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    6666////2222000011115555 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 6/2015  
Titular: MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SA 
Emplaçament: Rbla Costa Daurada, 1  

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 02/02/2015 el Sr. Francesc Xavier Roig Rovira, actuant en representació de 
MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SA, sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra major 
per realitzar les obres consistents en L'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L'HOTEL MIRAMAR ( 
FASE 2), immoble situat a la Rbla. Costa Daurada, 1 de Calafell, amb la referència cadastral núm. 
0707504CF8600N0001DF.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. Lluís 
Francesc Salat i Veciana, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 29/01/2015, amb núm. 
201560032, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. Ll. Fr. S. i Ve. i l’arquitecte tècnic Sr. V. L. 
R. 

2.2.2.2. 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:

- En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces iguals a les existents.En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces iguals a les existents.En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces iguals a les existents.En cas de reparació de vorada, s’haurà de substituir per peces iguals a les existents.
- Previ a la posada en marxa de l’hotel caldrà tramitar la corresponent llicènciaPrevi a la posada en marxa de l’hotel caldrà tramitar la corresponent llicènciaPrevi a la posada en marxa de l’hotel caldrà tramitar la corresponent llicènciaPrevi a la posada en marxa de l’hotel caldrà tramitar la corresponent llicència

ambiental.ambiental.ambiental.ambiental.

3.3.3.3. En data 11 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 dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. 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).

2.2.2.2. 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).

3.3.3.3. 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).

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



5.5.5.5. 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):

1.1.1.1.---- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
2.2.2.2.---- 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. 
3.3.3.3.---- 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. 
4.4.4.4.---- 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. 
5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del 
POUM de Calafell). 
6.6.6.6.---- 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. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- 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. 
9.9.9.9.---- 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. 
10.10.10.10.---- 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. 
11.11.11.11.---- 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. 
12.12.12.12.---- 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. 



13.13.13.13.---- 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. 
14.14.14.14.---- 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. 

15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA 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. 

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- 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). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- 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. 
20.20.20.20.- 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. 
21.21.21.21.- (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). 
22.22.22.22.- 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. 
23.23.23.23.- 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. 
24.24.24.24.- 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. 
25.25.25.25.- 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.   
26.26.26.26.- 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. 



6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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.

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

1.1.1.1. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, a MEDITERRANEA INDUSTRIAL
TRN, SA, llicència urbanística d’obra major per L'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L'HOTEL
MIRAMAR ( FASE 2), situat a la Rbla. Costa Daurada, núm. 1 de Calafell, d’acord amb el projecte
tècnic.

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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
euros.



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

7.7.7.7. 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. 

1111....4444....11119999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    DDDDEEEESSSSAAAAFFFFEEEECCCCTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEESSSS    CCCCAAAASSSSEEEESSSS    DDDDEEEELLLLSSSS    
MMMMEEEESSSSTTTTRRRREEEESSSS    BBBB    IIII    DDDD,,,,    AAAALLLL    CCCC////    CCCCOOOOSSSSMMMMEEEE    MMMMAAAAIIIINNNNÉÉÉÉ    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

FFFFeeeettttssss    

En data 29 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va iniciar expedient de desafectació de les 
cases dels mestres, identificades amb les lletres B i D, fa temps en estat de desocupació, situades al 
carrer Cosme Mainé de Calafell. 

El passat dia 4 de novembre de 2015, la Sra. L. A. C. J. que a l’actualitat ocupa la casa dels 
mestres C, va presentar instància a l’Ajuntament de Calafell mitjançant la qual sol·licita poder 
canviar de casa i traslladar la seva residència a la casa D, una dels cases que es objecte 
d’aquest expedient de desafectació.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnntttteeeessss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb el que disposa l’article 42 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que el termini màxim 
legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es podrà suspendre quan s’hagin de 
sol·licitar informes que siguin preceptius i determinants del contingut de la resolució a òrgan de la 
mateixa o diferent Administració pel temps necessari entre la petició i la recepció de l’informe. 
Aquest termini de suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos.   

Atès que la petició de canvi de casa de la Sra. Casellas afecta a la casa D que es una de les que es 
objecte d’aquest expedint de desafectació i atès que aquests cases, propietat de l’Ajuntament de 
Calafell, al seu dia, les va cedir al Departament de Cultura i Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per la seva gestió entre el personal docent. 

D’acord amb el Decret 269/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del Departament 
d’educació. 

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

1111....---- Suspendre la tramitació del present expedient de desafectació de les cases dels mestres B i D, 
situades al carrer Cosme Mainé de Calafell Poble, fins que el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya resolgui la sol·licitud de la Sra. L. A. C. Ji. mitjançant la qual sol·licita 
traslladar-se de la casa C a la casa D, sense que aquest termini de suspensió 



excedeixi els tres mesos, segons disposa l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

2222....---- Trametre als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
còpia de la  instància de la Sra. C. per tal que resolgui envers l’esmentada sol·licitud. 

3333....---- Donar compte de la present resolució a la part interessada. 

1111....4444....22220000....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111188887777////2222000011115555 

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    

Número d’expedient: 187/2015  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LA TORRE 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 17 de desembre de 2015, Fincas Arcos, actuant en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI LA TORRE, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 
187/2015 per la REHABILITACIÓ DE MARQUESINA de l’edifici plurifamiliar emplaçat al c/ Pintor Mir 
de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 14 de gener de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. 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. 

2.2.2.2. 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.

3.3.3.3. 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.

4.4.4.4. 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.

5.5.5.5. 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.

6.6.6.6. 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.

7.7.7.7. 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.

8.8.8.8. 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: 



1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LA TORRE la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  187/2015  per la REHABILITACIÓ DE MARQUESINA de l’edifici situat al c/ Pintor 
Mir de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 14 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'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- 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).1.1.1.1.---- 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.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 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 i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. 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. 1.1.1.1.---- 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.    2.2.2.2.----    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. 3.3.3.3.----    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. 4.4.4.4.----    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.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.21. 1.4.21. 1.4.21. 1.4.21. PROPOSTA D'INCOAR EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ DEL VIAL PÚBLIC MUNICIPAL PROPOSTA D'INCOAR EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ DEL VIAL PÚBLIC MUNICIPAL PROPOSTA D'INCOAR EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ DEL VIAL PÚBLIC MUNICIPAL PROPOSTA D'INCOAR EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ DEL VIAL PÚBLIC MUNICIPAL 
SITUAT ENTRE EL PASSATGE MALLORCA I EL C/ COSTES DE GARRAFSITUAT ENTRE EL PASSATGE MALLORCA I EL C/ COSTES DE GARRAFSITUAT ENTRE EL PASSATGE MALLORCA I EL C/ COSTES DE GARRAFSITUAT ENTRE EL PASSATGE MALLORCA I EL C/ COSTES DE GARRAF       

D’acord amb el certificat de la Secretària Acctal., de 14 de gener de 2016, incorporat a l’expedient, 
l’Ajuntament de Calafell és propietari del vial públic situat entre la passatge Mallorca i el carrer 
Costes de Garraf fruit de les cessions urbanístiques obligatòries de Segur de Dalt 5-A, 5-B i 5-D. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de 30 de juliol de 2015, que s’adjunta a la 
present resolució com a ANNEX 1, pel que, entre altres coses, es proposa incoar expedient 
administratiu contra el Sr. Juan José García García, propietari de la finca situada al carrer Costes de 



Garraf, de Segur de Dalt, per la recuperació d’ofici de 295,32 m2 que ha ocupat del vial públic 
municipal abans descrit. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 147 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals, pel qual es disposa que l’Ajuntament gaudeix de la 
potestat de la recuperació d’ofici dels seus béns dels que es vegi desposseït, per a la qual cosa cal la 
instrucció de l’oportú expedient contradictori i acreditar que l’Ajuntament ha estat despullat bé. 

D’acord amb el que disposa l’article 227 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, el ens locals tenen plena 
capacitat per exercir tot tipus d’accions i de recursos en defensa dels seus drets i patrimoni. 

Vista la Llei 30/92, de 26 de novembre sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de 
Procediment Administratiu Comú. 

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: 

1111....----    Iniciar contra Sr. Juan José García García, propietari de la finca del carrer Costes de Garraf, 30, 
de Segur de Dalt, procediment per la recuperació d’ofici de 295,32 m2 que ha ocupat del vial 
públic municipal situat entre la passatge Mallorca i el carrer Costes de Garraf de Segur de Dalt. 

2222....----    Concedir a l’interessat un termini d’audiència i vista de quinze (15) dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui 
realitzar, si s’escau, les actuacions següents: 

- Examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell.
- Presentar, davant d’aquesta corporació, les al·legacions, els documents i els justificants que

consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.
- Instar de l’Ajuntament, la pràctica de les proves que considerin pertinents.

3.3.3.3.----    Donar compte d’aquest acord als interessats i als Departaments d’Urbanisme i Cadastre. 

1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA 1.5. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADES       



FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i/o de proposició de prova presentat el 04/12/15 registre entrada núm. 
42014 per la Sra. N. de D. de la C. en representació de l’empresa Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local de data 26/11/15 que  procedeix a l’inicií del procediment sancionador en el 
que exposa el següent:

1. En relació a la notificació de l’expedient sancionador, fa constar que l’empresa responsable 
de les obres relacionats amb la llicencia es Construccions e Proxectos S A.

2. Adjunta com prova  acta de replanteig com document acreditatiu de que l’empresa es el 
responsable de les obres que estan realitzant.

2. Que s’imputen  els fets descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 30/10/2015, que es 
transcriu literalment: “Adreça: av. Mossèn Jaume Soler, via pública, Local comercial: Correos. 
Especificació dels fets presumiblement infringits: Ordenança municipal d’ús d’espais públics... 
Material intervingut: No és necessari cap intervenció. Observacions: El vehículo con placa xxxx-CGS 
(MMA 26.000 Kg) y anchura max. 2550 mm realiza descarga material con ocupación parcial de vía 
(av. Mossèn Jaume Soler) y de acera de la misma vía, sin presentar permiso de ocupación y sin 
cumplir con las normas básicas de señalización de la vía ni de seguridad exigidas para realizar 
dichos trabajos de descarga de material. Los trabajos de descarga afectan a la salida de los vados 
del mismo número de vía así como la salida de los inmuebles. El transportista no presenta albaranes 
de carga ni especificación técnica de la misma.  Incidència: Se observa camión marca Man modelo 
26403 de masa máxima de 26.000 Kg con placa xxxx-CGS realizando trabajos de descarga en 
oficina de correos ocupando parcialmente la vía (vía de doble sentido) y ocupando parcialmente la 
acera por brazo neumático estabilizador de 150-250 mm aprox. y realizando descarga de material 
pesado con la puma por encima de la vía peatonal sin señalizar y con peligro visible para los 
peatones y clientes de la oficina de correos que se encuentra en servicio. ” segons l’article 17 de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades per la Sra. N. de D. de la C. en representació de 
l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., a tenir en compte donat que pot incidir en la 
resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió, 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments 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 notificació 1. 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 la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats. Que la praxis jurisprudencial , la certesa i la
veracitat de les actes  nomes es predicable respecta a aquells fets que son d’apreciació directa per
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats  i provats per la mateixa acta.

3. No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació segons es desprèn de l’acta que consten a
l’expedient corresponent al dia dels fets.



4. 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.

5. Que segons conta el dia 18/09/15 finalitzada la llicencia d’ocupació de la via pública per un
container, sense que conti cap renovació de la mateixa.

6. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia municipal
sobre ocupació de la via publica, 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,
............................”. 

7. 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.

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

9. Que en cas de ser responsabilitat de l’empresa “Construccions e Proxectos SA”, tal i com exposa
manifestar que es un contracte privat entre les dues parts pel que l’administració no pot prendre
part, els propietaris que son qui fan l’us del/dels habitatges son els tenen la responsabilitat davant
de l’administració per sol·licitar el permisos corresponents.

10. Que de conformitat amb el TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME Consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer,de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres, en l’article 221l’article 221l’article 221l’article 221    Persones responsables als efectes del regim
sancionador que diu: 1. Són persones responsables, als efectes del règim sancionador regulat per
aquesta Llei, totes les persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció urbanística amb les
conductes, les obres i obligacions o de les ordres de les quals siguin destinatàries.

11. Que segons  l’autorització de la llicencia d’obres menors expedient 31/2015 consta el següent:
“NOTA: En el cas d'ocupar terrenys d'ús públic municipal amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descarrega 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."

12. Que en cap moment pot al·legar ignorància tenint en compte la llicencia d’obres menors
expedient 31/2015 obtinguda segons Decret 1348/2015 que en el punt de l’acord diu: ”Advertir al
titular de la llicencia d’obres haurà sol·licitar i abonar la corresponent taxa d’ocupació de la via
publica d’acord amb l’ordenança fiscal 2.2.8,”.......” 

13. 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.



14 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. Aixi mateix l’article 140 Classificació de les infraccions  1.1.1.1. 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.  

15. 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.

16. De conformitat amb les proves i al·legacions presentades per la Sra. N. de D. de la C. en 
representació de l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,  les quals han estat 
avaluades i estudiades no acrediten res en contra dels fets pel que es realitza la denuncia.

17. 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.

18. 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.

19. 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 281,25.-€ 
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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 i les proves presentades per la Sra. N. de D. de la C. en 
representació de l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb NIF A-83052407 i 
aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador 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 281,25.-€. 

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. 

1111....5555....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    444433330000333377771111444400000000777777776666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Expedient núm 4303714000776 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta/denúncia emès el 25/04/2014.hora 12,45.  per la policia local , es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr/CONFIMAIL SL amb DNI/ B43884246 podria ser autor i
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta """"    Adreça: AV Mossen Jaume
Soler amb carrer Mercè Rodoreda. Especificació dels fets presumiblement infringits:Presunta
infracción administrativa a la OOMM de Convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de
Calafell, concretamente a los artículos 39 (autorización municipal), 45.1 (posesión de los permisos
municipales correspondientes) y articulo 47.1 (se cita en la infracción).
HECHO: Repartir propaganda en los domicilios de la denominada o conocida como “buzoneo”.
Concretamente del establecimiento Supermercado ALDI de Calafell y del establecimiento Brico
Depot de Tarragona. Se adjunta una publicidad de ambas.
OBSERVACIONES: El trabajador de la empresa citada en la presente, en el momento de serle
requerida la autorización municipal para poder repartir propaganda, siendo esta la contemplada en



el articulo 38.2 apartado b), informa que él cree que si la posee la empresa, pues semanalmente 
hacen el reparto de la propaganda del supermercado ALDI de Calafell entre otros, pero él no la 
porta y por ello facilita todos los datos de la misma por si hay algún problema con el permiso 
citado. El trabajador viste ropa identificativa de la empresa citada (UNIMAIL con el teléfono 
serigrafiado y citado anteriormente) 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 37,39,46 i 47 tindrà la consideració
com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article
"109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “Article 37373737 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 plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització
municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la
documentació que l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per
a la col·locació de publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. 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. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que
pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que
ocasioni molèsties als veïns.    Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es
considerarà greu. 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. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. 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. 2222 L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les
accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior”,     de
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. 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 .

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

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



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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Sr/SRES CONFIMAIL SL amb DNI /NIF B43884246 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 37,39,46 I 47
de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2. Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D./Dña. Alicia
Osorio Gómez i a D./Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del
Decret 278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa
l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la
Generalitat de Catalunya, a Sr./Sra/Empresa CONFIMAIL SL en qualitat d'interessat i presumpte
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions
següents:

• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs

1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA EXPEDIENT NUMERO 4303715002078 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE PROPOSTA DE PROPOSTA DE PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1.VIST l’escrit d’al·legacions presentat el 27/11/15 registre entrada núm. 41223 pel Sr. Mario
Dominique Smit com administrador de la societat l’empresa Divermesi S.L. en relació amb
l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
05/11/15 en l’inicií del procediment sancionador en el que exposa el següent:

1. Que segons acta inspecció existeix publicitat a la via pública, sense autorització.
2. Que es desprèn que nomes hi havia un sol cartell, el que es demostra que no hi havia cap

activitat professional que qualsevol persona aliena a l’empresa pot col·locar el cartell.
3. Aquesta normativa vulnera el principi de presumpció d’innocència establert en l’article 24

de la Constitució Espanyola.
4. Que aquesta esta en el pàrking del mercat municipal marquesina que pertany a

Mercadona.
5. Pels motius exposats es sol·licita el tancament de l’expedient.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 15
d’octubre de 2015, que es transcriu literalment: “Lloc publicitat: Mercat municipal, passeig de la
Unió. Establiment: Nicky1s disco club. Fets: Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada,
està enganxada amb pegament en llocs del mobiliari urbà, segons ordenances municipals, no és



pot fer aquets 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 per l’empresa Divermesi S.L.  a tenir en compte donat que
pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és procedent l’admissió,

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments 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. En relació al que comenta sobre l’article 24 de la constitució Espanyola que diu “Todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión……………”, 
en cap moment es diu que no pot ser asistit. 

3. Presumpció d'innocència : El principi d'innocència o presumpció d'innocència és un principi
jurídic penal que estableix la innocència de la persona com a regla. Només a través d'un procés o
judici en el qual es demostri la culpabilitat de la persona, l'Estat podrà aplicar-li una pena o sanció.

La presumpció d'innocència en l'àmbit dels drets Humans. La presumpció d'innocència és una 
garantia consagrada en la Declaració Universal dels Drets Humans i en tractats internacionals sobre 
drets humans. 

Hom presumeix innocent tota persona acusada d'un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi 
estat establerta legalment en el curs d'un procés públic, en el qual totes les garanties necessàries 
per a la defensa hagin estat assegurades  
Garanties judicials [...] Tota persona inculpada d'un acte delictiu té el dret a que hom presumeixi la 
seva innocència mentre la seva culpabilitat no hagi estat establerta legalment[...] 

4. 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".

5. Que en cap moment s’incompleix amb l’article 9 de la Constitució que diu “1. Los ciudadanos y
los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.2.
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

6. 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. 

• 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

7. Vist el que s’exposa segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una
instal·lació de publicitat a la via pública  en el dia esmentat segons es desprèn de les probes paleses
dins l’expedient (en concret, l’acta de l’inspector de via pública i allò que  resulta força esclaridora,
les fotografies incloses), i contraries al que l’ordenança municipal disposa.

8. Vist 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, i el contingut  punts  anteriors, en relació a l’Al·legació
presentada queda pales que l’expedient no es nul de ple dret ni vulnera cap procediment
administratiu de conformitat al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre i la llei 7/85 de 2
d’abril, i per tant, el recurs s’ha de refusar.

9. 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.

10. 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  1.1.1.1.



Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.  

11. 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.

12. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. M. D. S. com administrador 
de la societat  Divermesi S.L. han estat avaluades i estudiades  no acrediten res en contra  dels 
fets pel que es realitza la denuncia.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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. M. D. S. com administrador de la societat 
Divermesi S.L. amb NIF B-43903939 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, 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. 

1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. EXPEDIENT NUMERO 430371400758 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 430371400758 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 430371400758 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 430371400758 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm..4303714000758 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1.En l'acta/denúncia emès el 22/04/2014  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr/.MAD 130 SL amb DNI/ B66134891     podria ser autor i
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta " Als llocs indicats hi ha
publicitat de l’activitat indicada. No consta permís del Departament de Via Pública "

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 37,39,46,47,50.1.2. tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut
de l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “2. S’incompleix l’article “Article 37373737 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 plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització



municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la 
documentació que l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per 
a la col·locació de publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. 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. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que 
pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que 
ocasioni molèsties als veïns.    Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es 
considerarà greu. 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. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. 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. 2222 L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les 
accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior”,    de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.  

3. 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 .

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Sr/SRES MAD130 SL amb DNI /NIF B66134891 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 37,39,46,47 I
50.1.2 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de
determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de
la instrucció.

2. Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D./Dña. Alicia
Osorio Gómez i a D./Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del
Decret 278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa
l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la
Generalitat de Catalunya, a Sr./Sra/Empresa MAD 130 SL en qualitat d'interessat i presumpte
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions
següents:



• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs

1111....5555....5555....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,    22221111    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA,,,,    FFFFOOOORRRRMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA    PPPPEEEELLLL    SSSSRRRR....    FFF.. P.C.H.

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim 
st. Joan de Déu, 21 per a ocupació de la via pública amb taules i cadires sense infraestructura, 
formulada pel Sr. F. P. C. H.

FFFFeeeettttssss    

1. Que el març de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 10331, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. F. P. C. H.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 25,2 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció 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.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.



5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St’. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir al Sr. F. P. C. H. sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 22225555,,,,2222    mmmm2222, 
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de 
possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès 
públic.

2. Aprovar la liquidació de 555555558888,,,,44443333    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la qual 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1111....5555....6666....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,    22222222    PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA,,,,    FFFFOOOORRRRMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA    PPPPEEEELLLL    SSSSRRRR....    BBBB B. G....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim 
st. Joan de Déu per a ocupació de la via pública amb taules i cadires sense infraestructura, 
formulada pel Sr. B. B. G. 



FetsFetsFetsFets    

1. Que el juliol de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 26036, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. B. B. G.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 28,8 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció 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.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir al Sr. B. B. G.  sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència 
per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 22228888,,,,8888    
mmmm2222, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i 
determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una 
situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons 
d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 666633338888,,,,22221111    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1111....5555....7777....    RRRREEEECCCCTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOO    EEEERRRRRRRROOOORRRR    MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLL    DDDDEEEE    LLLL''''AAAACCCCOOOORRRRDDDD    DDDDEEEE    JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNN    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    DDDDAAAATTTTAAAA    
11112222    DDDDEEEE    NNNNOOOOVVVVEEEEMMMMBBBBRRRREEEE,,,,    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAALLLLTTTTAAAA    DDDD''''OOOOFFFFIIIICCCCIIII    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    
PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    IIIISSSSLLLLÀÀÀÀNNNNDDDDIIIIAAAA

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT::::    Rectificació error material de l’acord de Junta de Govern Local de data 
12 de novembre, relatiu a la proposta d’alta d’ofici de llicència de gual permanent al carrer Islàndia 

FFFFeeeettttssss    

1.- El 12 de novembre de 2015 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, es va acordar 
aprovar donar d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Islandia, 11-13-15, 
esc .K porta 3,  a través de la vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom de Mª C. M. P.  
mitjançant la placa de GUAL 4341, amb 1 plaça d’aparcament. 

2.- Que en data 24 de novembre des del departament de rendes ens comuniquen que hi ha una 
escriptura de compra-venda de data 19/10/15 a favor del senyor F. J. P. S. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1111....---- Que es tracta d'un error estrictament material i no jurídic, i per tant, pot ser esmenat en 
qualsevol 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). 

2222....---- Atès que ha quedat acreditat que s’ha produït un error de fet en la transcripció del contingut de 
l’acord : 

On consta al punt primer de l’acord: 



1.----    Donar d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Islandia  a través de la 
vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom de Mª C. M. P.  mitjançant la placa de GUAL 
4341, amb 1 plaça d’aparcament, 

Ha de constar: 

1.-. Donar d'alta d'ofici la llicència de gual de la vivenda situada al carrer Islandia a través de la 
vorera al local destinat a garatge/aparcament, a nom F. J. P. S. a mitjançant la placa de GUAL 4341, 
amb 1 plaça d’aparcament, 

3333....---- Atès el que disposa l’ordenança de convivència; secció segona, articles 21 a 29. 

4444....---- 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. 

5555....---- Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en 
matèria de  Via Publica  en la Junta de Govern. 

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

1111....---- RECTIFICAR el  primer punt de l’adopció de l’acord, sent correcte donar d´’alta d’ofici el gual 
amb núm de placa 4341, al carrer Islàndia a nom de F. J. P. S.

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al a l’interessat i departament de rendes. 

1111....5555....8888....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA,,,,    FFFFOOOORRRRMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    SSSSRRRRAAAA....    MMMMAAAARRRRIIIIEEEE    FFFFRRRRAAAANNNNCCCCEEEE    FFFFEEEERRRRRRRRIIIINNNNGGGG    EEEENNNN    RRRREEEEPPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDDEEEE    MMMMAAAARRRR    BBBBLLLLAAAAUUUU,,,,    SSSSCCCCPPPP....       

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim 
st. Joan de Déu per a ocupació de la via pública amb taules i cadires sense infraestructura, 
formulada per la Sra. M. F. F. en representació de Mar Blau, SCP.  

FFFFeeeettttssss    

1. Que el febrer de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE 5981, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu . per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada per la Sra. M. F. F.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat. 



3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 20,25 m2.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció 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.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir a la Sra. M. F. F. en representació de Mar Balu, SCP J43408764, sens perjudici 
de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires consistent en 22220000,,,,22225555    mmmm2222,



situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de possessió 
precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic. 

2. Aprovar la liquidació de 448,74 euros448,74 euros448,74 euros448,74 euros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local.

1111....5555....9999....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA,,,,    FFFFOOOORRRRMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA    PPPPEEEERRRRLLLL    SSSSRRRR....    JJJJ. F.T.      

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim 
St. Joan de Déu per a ocupació de la via pública amb taules i cadires sense infraestructura, 
formulada pel Sr. J. F. T. 

FFFFeeeettttssss    

1. Que l’agost de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE  27933, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. J. F. T.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant un 
seguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 17,77 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció 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.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.



5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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. Concedir al Sr. J. F. T.  sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per 
a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 11117777,,,,77777777    mmmm2222, 
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de 
possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès 
públic.

2. Aprovar la liquidació de 333399993333,,,,88889999    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre dels 
terminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada la 
taxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1.5.10. 1.5.10. 1.5.10. 1.5.10. AUTORITZACIÓ FESTA DE CARNAVAL ALS CENTRES EDUCATIUS ESCOLA MOSSEN AUTORITZACIÓ FESTA DE CARNAVAL ALS CENTRES EDUCATIUS ESCOLA MOSSEN AUTORITZACIÓ FESTA DE CARNAVAL ALS CENTRES EDUCATIUS ESCOLA MOSSEN AUTORITZACIÓ FESTA DE CARNAVAL ALS CENTRES EDUCATIUS ESCOLA MOSSEN 
JACINT VERDAGUER, ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL I A LA LLAR D’INFANTS EL RASCLETJACINT VERDAGUER, ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL I A LA LLAR D’INFANTS EL RASCLETJACINT VERDAGUER, ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL I A LA LLAR D’INFANTS EL RASCLETJACINT VERDAGUER, ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL I A LA LLAR D’INFANTS EL RASCLET 

Fets Fets Fets Fets 
1. Vistes les instàncies presentades al departament d’Ensenyament del Ajuntament dels centres
educatius Escola Mossèn Jacint Verdaguer, Escola Santa Creu de Calafell i Llar d’Infants El Rasclet,
en les quals demanen permís per cel·lebrar una rua de Carnaval 2016 el dia 5 de febrer de 2016 a
la via pública i en la que demanen talls de carrer, prohibicions d’estacionament, presencia policial,
etc.

2. Vistos els informes emesos pel responsable de Mobilitat, en els quals es detallen les mesures de
mobilitat i seguretat a adoptar, i que resten adjunts a l’expedient.



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

1. LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives. On determina els sotmesos a aquesta Llei.

2. DECRET 112/2010,Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

3. Real Decret 339/1990 de 2 de març que regula la Llei de Transit.

4. Que l’acte gaudirà d’assegurança de responsabilitat civil segons es determina normativament
(Decret 112/2010).

5.... 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.

6. 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. Autoritzar la realització de les rues de Carnaval 2016 el dia 5 de febrer de 2016 sol·licitada pels
centres educatius Escola Mossèn Jacint Verdaguer, Escola Santa Creu de Calafell i Llar d’Infants El
Rasclet, d’acord amb les memòries presentades.

2. Que l’autorització de l’acte queda condicionada al contingut de la part expositiva d’aquest decret
, al contingut dels informes tècnics i a la presentació de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut
conforme està al corrent de pagament.

3. Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens  de domini públic i l’
Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar el canvi d’ubicació dels elements o fins i tot la
retirada d'obstacles de la via pública.

4. Donar trasllat als interessats, a la brigada Municipal, al Responsable de Mobilitat, al departament
d’Ensenyament i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de les
circumstàncies del servei.

1111....5555....11111111....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU    PPPPEEEERRRR    AAAA    OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA,,,,    FFFFOOOORRRRMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA    PPPPEEEELLLL    SSSSRRRR....    MMM.

IIIIddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llll’’’’eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttt::::    Atorgament de llicència d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim 
st. Joan de Déu per a ocupació de la via pública amb taules i cadires sense infraestructura, 
formulada pel Sr. M. P. R. 

FFFFeeeettttssss    

. 



1. Que el maig de 2015, té entrada a l’ajuntament amb RGE  17440, la sol·licitud de llicència 
d’úsprivatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública 
ambtaules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. M. P. R.

2. La Cap de Negociat de Via Pública, informa favorablement la proposta, si bé assenyalant 
unseguit de determinacions i condicionants del desenvolupament de l’activitat.

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa 
del’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 32,85 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció 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.

2. El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, de manera que, en no
existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs.

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) 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, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

4. L’Ordenança fiscal núm.2.2.4 d’aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent
taxa l'ús privatiu sol·licitat, essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el
mateix acte de concessió de la llicència.

5. Normes tècniques per a les autoritzacions de l’ocupació de la via pública, amb terrasses i
similars dels establiments d’hosteleria i comerç, al Pss. Marítim St. Joan de Déu de Calafell.

6. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

7. Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segons aquest serà necessari tenir l’assegurança de responsabilitat civil.

8. Ordenança de l’Illa de Vianants de l’Ajuntament de Calafell.

9. Ordenança de Convivència i ús dels espais públics de l’Ajuntament de Calafell.

10. El Decret d’Alcaldia núm. 2666/2015, de 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
d’ocupacions de la via pública de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11. 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: 

AcordAcordAcordAcord    

1. Concedir al Sr. M. P. R. sens perjudici de tercer isalvant el dret de propietat, llicència per 
a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública ambtaules i cadires consistent en 33332222,,,,88885555    mmmm2222, 
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. Lapresent llicència genera una situació de 
possessió precària, essencialment revocable enqualsevol moment per raons d’interès 
públic.

2. Aprovar la liquidació de 777722227777,,,,99996666    eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu 
deldomini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de 
laliquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

3. Informa que aquesta liquidació haurà de ser satisfeta, mitjançant el seu ingrés, en metàl·lic
o per qualsevol altre mitjà dels legalment admesos, a la Caixa municipal, dintre 
delsterminis fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.

4. El fet impositiu neix el primer de gener de l’any en curs pel que haurà de ser abonada 
lataxa anual d’ocupació.

5. Donar compte d’aquest acord a l’interessat, al dept. d’obres i a la Policia Local. 

1.5.12. 1.5.12. 1.5.12. 1.5.12. EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002079 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions present el 01/12/15 registre entrada núm. 41522 pel Sr. F. P. C. H. en 
representació de l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L.  en relació amb l’expedient 
sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 
05/11/2015, pel que s’inicia del procediment sancionador en el que exposa el següent:

1. exposa que han fet tan sols 2 festes en 5 anys i varen posar els cartells amb celo , per 
poder treballar una mica mes donat  el poc treball que tenen.

2. Que considera l’import excessiu, que no era la seva intenció embrutar els espais públics.
3. Sol·licita no es tramiti l’expedient i que es consideri un avis.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de Via Pública, de data 16 
d’octubre de 2015. que es transcriu literalment: “Lloc publicitat: Mossèn Jaume Soler, plaça Estació 
parada del bus urbà, mercat municipal, i altres llocs del municipi. Establiment: Charlotte. Fets: Als 
llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, està enganxada amb pegament en llocs del 
mobiliari urbà, segons ordenances municipals, no és pot fer aquets 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. F. P. C. H. en representació de l’empresa Conde 
Suarez Inversiones S.L., a tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual 
cosa n’és procedent l’admissió, 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments 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 

• 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 s’exposa segons resulta de l’expedient administratiu, efectivament va haver una instal·lació
de publicitat a la via pública  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. Aixi mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1111.... 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.

7. L’article 109 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana tipifica les sancions greus  “ fins 
1.500 €” amb la graduació dins d’uns màxims establerts

8. 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.

9. De conformitat amb les  al·legacions presentades pel Sr. F. P. C. H. en representació de 
l’empresa Conde Suarez Inversiones S.L., les quals han estat avaluades i estudiades no acrediten res 
en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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. 



16. 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 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 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 al Sr. F. P. C. H. i 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. 

11
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11....5555....11113333....    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTT    ––––    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    PPPPIIIINNNNAAAARRRR     

FFeeeettttssss    

1. El 10 d’abril de 2015, va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2015/12970, instància presentada per la senyora M. C. P. en representació de la senyora M. A. 
R. De A. 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 Pinar.

2. Donat que la senyora té una deficiencia visual amb una incapacitat del 98%, amb la qual cosa 
no pot conduir i és comprova que no és propietaria de cap vehicle. 



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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.- Vist l’ 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. 

5.- 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) 

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

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

1111....-    ....---- Estimar la sol·licitud presentada  per la senyora M. C. P.,. en representació de la senyora M. 
A. R. De A. , sol·licitant la baixa de la llicència de gual corresponent al carrer Pinar, amb núm 
de placa 833. Haurà de retirar la placa i tornar al departament de Via Pública o será retirada pels 
Serveis Municipals. 

2222....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al departaments de Rendes, Brigada i a la part 
interessada. 

1111....5555....11114444....    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    IIII    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAALLLL    CCCCAAAARRRRRRRREEEERRRR    RRRROOOOMMMMAAAANNNNIIIIAAAA    

FFFFeeeettttssss    

1. El 08 de gener de 2016, va entrar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb el número
2016/588 la instància presentada per la senyora R. B. V.  sol·licitant la baixa de la llicència de 
gual i contra gual  corresponent a la placa  número 939,  carrer Romania.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Segons Ordenança de Convivència; Article 21.1. L'accés de vehicles des de la via pública als
locals o recintes, o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en
conseqüència, estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta
ordenança,i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació,
segons Ies disposicions vigents en cada moment.



2. Segons informe de l’inspector del departament de Via Pública de data 14 de gener de 2016, en
que fa constar que existeixen fet rellevants de l’ús del gual .

3. Cal manifestar-li que la nostra ordenança estableix l'obligatorietat de tenir un gual si hi ha una
porta d'entrada i sortida de vehicles independentment de que se'n faci ús.

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)

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

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

1111....---- Desestimar la sol·licitud presentada  presentada per la senyora senyora R. B. V.  sol·licitant 
la baixa de la llicència de gual i contra gual corresponent a la placa número 939,  carrer 
Romania. 

2222....---- Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, departament de rendes, pel seus 
coneixements i efectes oportuns. 

1111....5555....11115555....    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAARRRR    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    GGGGUUUUAAAALLLL    AAAALLLL    CCCC////    JJJJOOOORRRRDDDDIIII    GGGGAAAARRRRIIII,, 

FFFFeeeettttssss    

1. El 26 d’agost  de 2015, va entrar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb el número
2015/29881 la instància presentada per la senyora H. P. C.  sol·licitant la baixa de la 
llicència de gual corresponent al carrer Jordi Garí.

FFFFonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret    

1. Segons Ordenança de Convivència; Article 21.1. L'accés de vehicles des de la via pública als
locals o recintes, o a I'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en
conseqüència, estarà subjecte a llicencia municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta
ordenança,i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que hi sigui d'aplicació,
segons Ies disposicions vigents en cada moment.

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

3. Cal manifestar-li que la nostra ordenança estableix l'obligatorietat de tenir un gual si hi ha una
porta d'entrada i sortida de vehicles independentment de que se'n faci ús.

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)



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

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

1111....---- Desestimar la sol·licitud presentada  presentada per la senyora H. P. C. sol·licitant la baixa de 
la llicència de gual corresponent al carrer Jordi Garí. 

2222....---- Donar compte d'aquesta resolució a la part interessada, departament de rendes, pel seus 
coneixements i efectes oportuns. 

1111....5555....11116666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000000099999999    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 13 de gener de 2016 hora 12.10 per  l’inspector de Via Pública, es dóna a
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública que el l Sr. Mariano Gonzalez Franco amb DNI
46660732-B podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta
“al carrer de la Sanera núm. 22. A l’adreça indicada s’estan fent obres a la vorera d’enfront, hi ha
un contenidor de runes de l’empresa Roca Gómez, SA telf. 938930975. No consta llicència
d’ocupació de la via pública. S’annexa foto a l’expedient”.

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 17 tindrà la consideració com a
greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix 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, ....”    de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

3. 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 .

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

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



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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. M. G. F.  per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els article 17 de l'ordenança municipal convivència 
ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la 
sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2. Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D./Dña. Alicia 
Osorio Gómez i a D./Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del 
Decret 278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa 
l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la 
Generalitat de Catalunya, al Sr. M. G. F. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per 
tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant 
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que 
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs. 

1.5.17. 1.5.17. 1.5.17. 1.5.17. APROVAR BAIXA RESERVA MINUSVÀLIDAPROVAR BAIXA RESERVA MINUSVÀLIDAPROVAR BAIXA RESERVA MINUSVÀLIDAPROVAR BAIXA RESERVA MINUSVÀLID    

IDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENT    

FETS:FETS:FETS:FETS:    

1. Que el 24 de desembre de 2015 presenta la Sra. A. Mª N. C. instància número 43772, en la que 
sol·licita la baixa de la reserva de minusvàlid pel vehicle matrícula T-xxxx-AJ per no tenir ja el vehicle.

2. Que al  juliol de 2007, mitjançant decret 3182  es va autoritzar una reserva d’espai nom de 
P. N. P. , pel vehicle matrícula T-xxxx-AJ al carrer Pou de Calafell. 

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

1. 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.

2. 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.- Aprovar la baixa de reserva d’estacionament al Sr. P. N. P. i anul·lar la reserva 
d'aparcament per a minusvàlid,  situada al carrer Pou  pel vehicle matrícula  T-xxxx-AJ, d’acord amb 
la seva petició de baixa. 

2.- Es donarà compte d'aquesta resolució a la  Brigada de Senyalització,  per tal que es procedeixi 
eliminar la senyalització de la reserva específica i deixar com a genèrica. 

1111....5555....11118888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTZZZZAAAARRRR    TTTTAAAAUUUULLLLAAAA    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIVVVVAAAA    

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

Expedient relatiu a petició d’autorització per instal·lar una carpa informativa a la via pública a 
Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista les instància presentada en aquest Ajuntament el 14 de gener de 2016 amb registre 
d’entrada 1338/2016, per la Sra. G. del R. S. en representació de la formació política Podemos, en 
la que sol·licita autorització per instal·lar una carpa informativa cada dimarts al costat del 
Mercadona i els divendres davant de la estació de Segur de Calafell de les 9 fins les 14 hores.

2. L'atorgament d'aquestes llicències serà discrecional per part de l’òrgan competent, en funció de 
les característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de 
trastorns per al trànsit de persones o vehicles.

3. Que es tracta d’una entitat i una activitat sense ànim de lucre. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. 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.

2. 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.- S’ autoritza la petició de Sra. G. del R. S. en representació de la formació política Podemos, 
en la que sol·licita autorització per instal·lar una carpa informativa cada dimarts al costat del 
Mercadona i els divendres davant de la estació de Segur de Calafell de les 9 fins les 14 hores, fins 
el 31 de desembre de 2016. 

2.- Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 

3.---- Que l’ ocupació d’espai públic constitueix un us comú especial de bens  de domini públic i l’ 
Ajuntament en qualsevol moment podrà ordenar la retirada d'obstacles de la via pública, canviar la 



ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats o fins i tot anul·lar l’autorització per motius 
varis. 

4.- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei. 

1.5.19. 1.5.19. 1.5.19. 1.5.19. EXPEDIENT NUMERO 430371400761 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 430371400761 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 430371400761 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 430371400761 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.4303714000761 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta/denúncia emès el 22/04/2014  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr/ESTABLIMEMTS ENERGIE SL  amb DNI/ NIF B43768605
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta " Als llocs
indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. No consta permís del Departament de Via Pública "

3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 37,39,46,47, 50.1.2 tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut
de l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix l’article 2. S’incompleix l’article 2. S’incompleix l’article 2. S’incompleix l’article 37373737 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 plantant el trípode a terra, ja siguin de
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització
municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la
documentació que l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per
a la col·locació de publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. 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. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que
pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que
ocasioni molèsties als veïns.    Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es
considerarà greu. 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. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. 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. 2222 L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les
accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior”,     de
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.



3. 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 .

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Sr/SRES ESTABLIMENTS ENERGIE SL amb DNI /NIF
B43768605 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els
article/s 37,39,46,47 I 50.1.2 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais
públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord
amb el que resulti de la instrucció.

2. Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D./Dña. Alicia
Osorio Gómez i a D./Dña. Angels Targa Fort.

3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del
Decret 278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa
l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la
Generalitat de Catalunya, a Sr./Sra/Empresa ESTABLIMENTS ENERGIE SL en qualitat d'interessat i
presumpte responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les
actuacions següents:

• Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant
Pere 29-31, 1ª planta Calafell platja.

• Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs

1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 
DE DESEMBRE DE 2015 PER ERROR MATERIAL DELS FETSDE DESEMBRE DE 2015 PER ERROR MATERIAL DELS FETSDE DESEMBRE DE 2015 PER ERROR MATERIAL DELS FETSDE DESEMBRE DE 2015 PER ERROR MATERIAL DELS FETS       

FetsFetsFetsFets    



1. En data 30 de desembre de 2015 es va aprovar la Junta de Govern Local per aprovar el
contracte amb l’Esportiu Sant Miquel per al lloguer de la pista del club, per a les classes de
gimnàstica dels alumnes de l’Ins La Talaia durant el curs 2015/2016.

2. En aquesta JGL existeix un error material dels fets en el punt 5:

5. L’import de l’arrendament es pacta per ambdues parts per hores, a raó de 18€ hora més
l’IVA corresponen amb el següent preu global:

660h X 18€ = 11.800€ + IVA, import que ascendeix a un total de 14.374,80€ 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Donat que es tracta d’un error estrictament material i no jurídic i per tant, pot ser rectificat per
l’Administració en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, d’acord amb el que
disposa l’article 105.2 de la vigent llei 30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu
comú (LRJPA).

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.Primer.Primer.Primer. Rectificar la part dels fets punt núm. 5, de la Junta de Govern Local de data 30 de 
desembre de 2015, que queda de la següent manera: 

“L’import de l’arrendament es pacta per ambdues parts per hores, a raó de 18€ hora més 
l’IVA corresponen amb el següent preu global: 

660h X 18€ = 11.880€ + IVA, import que ascendeix a un total de 14.374,80€ 

Segon.Segon.Segon.Segon.   Donar compte als Departaments d’Intervenció i de Tresoreria municipals. 

1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. PROPOSTA DAPROVACIÓ DE LES BASES I DE LA 23" CONVOCATORIA DEL CONCURS PROPOSTA DAPROVACIÓ DE LES BASES I DE LA 23" CONVOCATORIA DEL CONCURS PROPOSTA DAPROVACIÓ DE LES BASES I DE LA 23" CONVOCATORIA DEL CONCURS PROPOSTA DAPROVACIÓ DE LES BASES I DE LA 23" CONVOCATORIA DEL CONCURS 
DE CARTES ROMÀNTINQUES (D'AMOR) 2016DE CARTES ROMÀNTINQUES (D'AMOR) 2016DE CARTES ROMÀNTINQUES (D'AMOR) 2016DE CARTES ROMÀNTINQUES (D'AMOR) 2016       

FetsFetsFetsFets    

1. La Comissió de Govern del 5/03/03 va aprovar les bases que han de regir la convocatòria del
Concurs de Cartes Romàntiques, les quals van ser publicades íntegrament, en el BOP de
Tarragona del 13/03/03 i modificades pel que fa a la seva dotació de la Junta de Govern Local
del 6/02/08 i es va publicar la modificació en el BOPT del 26/02/08

2. Un dels objectius de la Regidoria de Cultura és el foment i la promoció de l’escriptura. Per la
qual cosa, s’impulsen diverses iniciatives per tal de donar suport als seus creadors. Una
d’aquestes iniciatives és el Concurs de Cartes d’amor que, enguany arriba a la seva vint-i-
tresena edició.

3. En aquesta edició s’ha determinat introduir dues modificacions en les bases aprovades l’any
2015 i són les següents:

a. Els escrits podran presentar-se en català i castellà, substituint el paràgraf que deia que
podien presentar-se en qualsevol de les llengües de l’Estat espanyol.



b. Afegir un paràgraf establint que quedaran exclosos de participació els guanyadors de
l’edició de l’any 2015.

4. Aquest premi consta de dues categories:

· Categoria Júnior (menor de 18 anys): 200 euros 
· Categoria Sènior (majors de 18 anys): 400 euros 

En els premis s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent. 

5. S’han de presentar les cartes abans de l’11 de març de 2016

6. El veredicte d’aquest premi es llegeix el dia 23 d’abril a les 13:30, diada de Sant Jordi, per
l’emissora municipal de Calafell Ràdio.

7. El departament d’Intervenció emet informe número 0014/2016 comunicant la conformitat a la
despesa sol licitada, els quals queda unit a l’expedient.

8. En data 15 de gener la tècnica de cultura emet informe que s’adjunta a l’expedient.

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. Primer. Primer. Primer. APROVAR la modificació de les bases del Concurs de Cartes Romàntiques (d’Amor) 2016 
que serà: 

a. Els escrits podran presentar-se en català i castellà, substituint el paràgraf que deia que
podien presentar-se en qualsevol de les llengües de l’Estat espanyol.

b. Afegir un paràgraf establint que quedaran exclosos de participació els guanyadors de
l’edició de l’any 2015.

Segon.  Segon.  Segon.  Segon.  APROVAR la convocatòria de la 23ª edició del Concurs de Cartes Romàntiques (d’amor) 
2016, que es regiran per les bases aprovades per la C.G. del 5/03/03 i publicades en el BOP 
Tarragona del 13/03/03 i la modificació pel que fa a la dotació econòmica aprovada per la JGL del 
6/02/08, publicada en el BOPT del 26/02/08. 

Tercer.  Tercer.  Tercer.  Tercer.  El text íntegre de la modificació de les bases  se sotmetrà a informació pública mitjançant 
edicte en el BOP de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la casa consistorial i llocs de costum, pel 
període de vint dies. En el mateix anunci es publicarà la convocatòria del concurs d’enguany. En cas 
de presentar-se al·legacions a les bases se suspendrà el  període de presentació de treballs fins que 
aquestes es resolguin. 

Quart.  Quart.  Quart.  Quart.  Aprovar la despesa de la convocatòria que ascendeix en total a 600€ i el seu pagament als 
guanyadors del concurs. 

Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----            Donar compte del present acord als interessats i al Departament d'Intervenció. 

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. 






