
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: JGL2016/7JGL2016/7JGL2016/7JGL2016/7    

A Calafell, en data 18 de febrer 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 

NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1. JGL2016/1 ordinari 07/01/2016  
1.2. JGL2016/2 ordinari 14/01/2016 
1.3. JGL2016/3 ordinari 21/01/2016 
1.4..JGL2016/4 ordinari 28/01/2016 
1.5.JGL2015/49 ordinari 30/12/2015 

2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LES RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZCOMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZCOMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZCOMPLEMENTÀRIES PER CANVIS ORGANITZATIUS DINS DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, ATIUS DINS DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, ATIUS DINS DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, ATIUS DINS DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, 
SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA SEGONS ESTABLEIX L’ARTICLE 17 DE L’ANNEX III DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA 
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.        

1. El 31 d’octubre de 2012, es va adoptar en sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament, entre
d’altres, l’aprovació de l’annex III – Condicions específiques de la Policia Local- de l’actual
Pacte Socioeconòmic del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, publicat al BOPT
número 26, de 31 de gener de 2013.



2. El 26 de gener de 2016 l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell emet 
informe en que comunica que, la senyora C. M. Fi., en senyor D. S. C. i el senyor X. Galisteo 
G., en data 04 de gener de 2016 deixen de prestar els seus serveis a l’OAC  i Trànsit 
respectivament, per petició pròpia. Per altra banda, en la mateixa data 04 de gener de 2016, 
s’incorpora a l’OAC el senyor J. E. O. havent d’aplicar el complement corresponent a aquesta 
unitat.

3. Atès que per dur a terme aquest canvi de personal no és necessari sol·licitar consignació 
pressupostària a l’efecte, ja que no hi ha un augment del Capítol 1.

4. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 044/2015/RH/CG, de data 9 de 
2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

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

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

7. Article 57 de la 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.

8. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, l’article 4 d’organització i funcionament el qual estableix “... l’organització de
les diferents unitats, o d’altres que es puguin crear, estarà a càrrec del Cap del Cos de la Policia
Local sota la superior autoritat de l’Alcaldia”, i l’article 17, pel que fa a les retribucions
complementàries per causes organitzatives del servei de Policia local.

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. Aprovar el canvi retributiu per l’assignació efectuada pel Cap de la Policia Local, a la unitat 
d’especialitat d’OAC, al senyor J. E. O. i l’abonament del corresponent complement, 
amb efectes retroactius del dia 04 de gener de 2016.

2. Aprovar el canvi retributiu per l’assignació efectuada pel Cap de la Policia a la unitat de 
seguretat ciutadana, a la senyora C. M. F., senyor D. S. C., i al senyor X. G. G., amb efectes 
retroactius del dia 04 de gener de 2016.

3. Donar compte a la part interessada, als departaments de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, 
de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria Municipal, a les seccions sindicals, a la Junta 
de Personal i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal per al seu coneixement. 

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLCOS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLCOS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLCOS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE FEBRER DE ICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE FEBRER DE ICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE FEBRER DE ICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE FEBRER DE 
2016.2016.2016.2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. L’01 de febrer de 2016 i registre 16000174, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell, amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que
queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal
adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el mes de gener de 2016.

2. L’01 de febrer de 2016 i registre 16000174 i registre 16000199, l’Inspector de la Policia Local de
l’Ajuntament de Calafell,  amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
emet informe, que queda adjunt a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la
jornada, així com els serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes
de gener de 2016, pel personal adscrit al departament de Policia Local. 

3. Atès que del conjunt d’aquests informes resulta les quanties següents a abonar, d’acord amb allò
que disposa l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local d’aquesta Corporació:

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
HORES  EXTR.HORES  EXTR.HORES  EXTR.HORES  EXTR.    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
NOCTURNITNOCTURNITNOCTURNITNOCTURNIT

ATSATSATSATS    
ASSASSASSASSISTISTISTIST    KMKMKMKM    DIETESDIETESDIETESDIETES    

TOTAL CAP DE TOTAL CAP DE TOTAL CAP DE TOTAL CAP DE 
SETMANASETMANASETMANASETMANA    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
VARIABLESVARIABLESVARIABLESVARIABLES    
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TOTAL 1.422,12 4.944,96 989,80 134,32 141,40 2.525,00 10.157,60 



4. Vist l’informe núm. 043/2016/RH/CG, de data 09 de febrer de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

5. Atès que existeix consignació pressupostària per part de la Intervenció Municipal,  per fer front a
aquesta.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

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

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

7. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, els articles 8, pel que fa als serveis extraordinaris; article 13 pel que fa les
assistències als Jutjats; article 17, pel que fa a les retribucions complementàries per causes
organitzatives del servei de Policia local, i específicament al complement de nocturnitat i
complement de torn de cap de setmana, i article 8.7, pel que fa a l’abonament pel torn de nit
de Cap d’Any (31 de desembre) i Nit de Nadal (24 de desembre).

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

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

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

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

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



1. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en
horari nocturn i caps de setmana, així com les assistències de caràcter judicial, les dietes i
quilometratges, segons consten en la part dels antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes
de FEBRER DE 2016.

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

2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A PROPOSTA D’ACORD SOBRE  EL  PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A 
PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNPERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNPERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNPERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNA TASCA A TASCA A TASCA A TASCA 
EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE FEBRER BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE FEBRER BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE FEBRER BIBLIOTECA MUNICIPAL VENTURA GASSOL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DE FEBRER 
DE 2016. DE 2016. DE 2016. DE 2016.     

FetsFetsFetsFets    

1. El 06 de febrer de 2016 la responsable de la Biblioteca, emet informe proposant el contingut literal
següent:

“...La Biblioteca Municipal Ventura Gassol de Calafell ofereix el servei d’aula d’estudi nocturn, que 
consisteix en allargar l’horari per oferir als estudiants un espai on poder estudiar en període 
d’exàmens.   

Aquest servei l’han cobert aquest torn, comprès entre dilluns 11 de gener i el divendres 5 de febrer, 
per personal de biblioteques. En total ha suposat una dedicació de 48 hores.  

Les 48 hores s’han distribuït en 24 dies de la següent manera: 

• 2 hores ( de 20 a 22h) els dies:  11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 de gener  i 1,2,3 i 4 de 
febrer. 

• 4 hores ( de 16 a 20h) els dies: 15,22 i 29 de gener i 5 de febrer. 

De les quals: 

M. C. R. ha fet un total de 34 hores, distribuïdes entre els següents dies: 

2h. 11 de gener 
2h. 12 de gener 
2h. 13 de gener 
2h. 14 de gener 
2h. 20 de gener 
2h. 21 de gener 

4h  22 de gener 
2h. 28 de gener 
4h. 29 de gener 



2h. 01 de febrer 
2h  02 de febrer 
2h. 03 de febrer 
2h. 04 de febrer 
4h. 05 de febrer 

D. E. C. ha fet 10 hores, distribuïdes entre els següents dies: 

4h 15 de gener 
2h 18 de gener 
2h 19 de gener 
2h 25 de gener 

Rosa Maria Jané Reixach ha fet 2 hores el dia 26 de gener. 

Eugènia Carmona Morales ha fet 2 hores el dia 27 de gener.  

2. Vist que una vegada realitzats els càlculs corresponents pels serveis prestats,  resulta :

NÚMNÚMNÚMNÚM----    HORASHORASHORASHORAS    
ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA 
NÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRER    

M. C. R. 
34 400,86 

L. E. C. 6 117,9 
R. Mª  J. R. 2 23,58 
E. C. M. 

2 23,58 

3. El 09 de febrer de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 046/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

4. Atès que existeix consignació pressupostària de la Intervenció Municipal per fer front a aquesta
despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sobre la
legislació del personal laboral.

2. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

3. Article 36 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa al treball nocturn.

4. Article 28 del Conveni Col·lectiu prorrogat del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per
al període 2010-2012.



5. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

6. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

7. 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: 

PRIMER.- Aprovar l’abonament a la nòmina de febrer de 2016 d’un complement extraordinari  a les 
empleades i amb els imports que es detallen, per la realització de hores extraordinàries per tal de 
cobrir el servei d’aula d’estudi nocturn en la Biblioteca Municipal Ventura Gassol durant el període 
comprès entre el 11 de gener i el 05 de febrer de 2016.  

NÚMNÚMNÚMNÚM----    
HORASHORASHORASHORAS    

ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA ABONAR A LA 
NÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRERNÒMINA FEBRER    

M. C. R. 
34 400,86 

L. E. C. 6 117,9 
R. Mª  J. R. 2 23,58 
E. C. M.

2 23,58 

SEGON.- Donar compte a les persones interessades, al Departament de Cultura, als departament 
d'Intervenció i de Tresoreria, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a 
Assessoria Integral Grup Vandellós, S.L. 

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT A UNA EMPLEADA 
D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A LES DELEGACIONS REALITZADES COM A 
TRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT TRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT TRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT TRESORERA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DURANT EL MES DE FEBRER DE 2016.DE CALAFELL DURANT EL MES DE FEBRER DE 2016.DE CALAFELL DURANT EL MES DE FEBRER DE 2016.DE CALAFELL DURANT EL MES DE FEBRER DE 2016.  

FetsFetsFetsFets    

1. El 02 de febrer de 2016 es resol, mitjançant decret d’alcaldia núm. 239/2016, nomenar a la
senyora RAQUEL IBAR FAÑANÀS, empleada d’aquest Ajuntament, com a Tresorera Accidental els
dies 5,9 i 10 de febrer de 2016.

2. L’11 de febrer de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 047/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.



3. Atès que existeix consignació pressupostària per part de la Intervenció Municipal per fer front a
aquesta despesa.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

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

2. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regime jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.

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

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

5. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les
atribucions de l’Alcalde.

6. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions
en matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. L’aprovació de l’import brut de 36,29€ corresponent a les delegacions com a Tresorera accidental ,
dels dies 05,09 i 10 de febrer de 2016,  segons consta a la part expositiva a la senyora RAQUEL
IBAR FAÑANÁS i el seu abonament en la nòmina del mes de febrer de 2016.

2. Donar compte a l’interessada, Seccions sindicals, a la Junta de Personal al departament
d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal.

2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PAGAMENT D’UNA INDEMNITZACIÓ A 
DIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTATS DURANT LA DIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTATS DURANT LA DIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTATS DURANT LA DIFERENTS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PELS SERVEIS PRESTATS DURANT LA 
JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2015.JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2015.JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2015.JORNADA DE VOTACIÓ DE LES ELECCIONS A LES ELECCIONS GENERALS 2015.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de desembre de 2015 la secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell emet informe, que
queda unit a l’expedient, proposant que es concedeixi l’import brut de 250,00€  a les empleades
que es detallen, en concepte d’indemnitzacions pels serveis prestats durant la jornada de votació
de les eleccions generals 2015.



- S. N. G.
- J. L. M.
- A. N. M. 

2. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm 045 de data 09 de febrer de 2016 , que
queda unit a l’expedient.

3. Atès que existeix consignació pressupostària per part de la Intervenció Municipal per fer front a
aquesta despesa.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. 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.

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

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

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

1. Aprovar l’abonament a la nòmina de febrer de 2015 d’un complement extraordinari per import de
250,00€ bruts per persona al personal que es detalla, pel servei prestat durant la jornada de
votació a les eleccions generals de 2015.

- S. N. G.
- J. L. M.
- A. N. M. 

2. Donar compte als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos Humans, per al seu
coneixement.

2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. 2.1.6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS 
SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. SOCIAL AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.     

 FetsFetsFetsFets    

1. Vistes les instàncies presentades per diferents empleats i empleades d’aquest Ajuntament
sol·licitant l’ajut per diferents conceptes de Fons Social pel primer trimestre de l’any 2016
regulat per l’actual Conveni Personal Laboral i Pactes Socioeconòmics pels anys 2010-2012,



que una vegada revisades compleixen els requisits establerts convencionalment, i que segons el 
càlcul efectuat ascendeix en la llista detallada, a la quantia següent:  

NOMNOMNOMNOM    
AJUTAJUTAJUTAJUT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    S.S.S.S.S.S.S.S.    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

78,78 26,00 104,78 

196,96 65,00 261,96 

245,53 81,02 326,55 
147,06 48,53 195,59 

393,90 129,99 523,89 

196,95 64,99 261,94 
252,50 83,33 335,83 
78,78 26,00 104,78 
78,78 26,00 104,78 
22,45 7,41 29,86 
78,78 26,00 104,78 
75,00 24,75 99,75 

157,56 51,99 209,55 
63,00 20,79 83,79 

147,06 48,53 195,59 

196,95 64,99 261,94 
78,78 26,00 104,78 

196,96 65,00 261,96 

147,06 48,53 195,59 

98,48 32,50 130,98 

155,00 51,15 206,15 
58,00 19,14 77,14 

245,33 80,96 326,29 

196,95 64,99 261,94 
90,00 29,70 119,70 

98,48 32,50 130,98 
78,78 26,00 104,78 
32,50 10,73 43,23 

108,90 35,94 144,84 
78,78 26,00 104,78 

262,60 86,66 349,26 
78,78 26,00 104,78 
80,40 26,53 106,93 

196,96 65,00 261,96 
77,00 25,41 102,41 

196,95 64,99 261,94 

147,06 48,53 195,59 

196,96 65,00 261,96 
147,06 48,53 195,59 
100,00 33,00 133,00 
75,00 24,75 99,75 



262,60 86,66 349,26 
80,40 26,53 106,93 
78,78 26,00 104,78 

245,53 81,02 326,55 
128,07 42,26 170,33 

196,95 64,99 261,94 
147,06 48,53 195,59 
34,50 11,39 45,89 

262,60 86,66 349,26 
147,06 48,53 195,59 
108,90 35,94 144,84 

196,95 64,99 261,94 

245,53 81,02 326,55 
118,17 39,00 157,17 
262,60 86,66 349,26 
157,56 51,99 209,55 
252,50 83,33 335,83 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    8.558,578.558,578.558,578.558,57    2.824,332.824,332.824,332.824,33    11.382,9011.382,9011.382,9011.382,90    

2. Atès que per atendre a aquestes despeses cal sol·licitar el corresponent informe a la Intervenció 
municipal contra les aplicacions pressupostàries creades a l’efecte i que donen compliment a la clau 
econòmica 1620400, i al programa i orgànica corresponent.

3. La senyora M. B. A. presenta instància amb RGE número 44212, de data 30 de desembre de 
2015, sol·licitant ajut per fons social en concepte de lents de contacte. Atès que a la senyora 
Montserrat Bernabeu Aguilar ja se li va abonar en concepte de lents de contacte el mes de juny de 
2015, per tant no procedeix l’abonament sol·licitat per no complir l’any de carència.

4. La senyora M. S. O. presenta instància amb RGE número 42787, de data 30 de desembre de 
2015, sol·licitant ajut per fons social en concepte de formació. Atès que en la documentació 
entregada no concreta que sigui formació reglada, requisit indispensable segons l’Annex 1 de 
fons social, i no és aportada tampoc una vegada requerida, no procedeix el seu abonament.

5. La senyora S. P. L. presenta instància amb RGE número 42896, de data 15 de desembre de 2015, 
sol·licitant ajut per fons social en concepte de plantilles. Atès que la factura presentada correspon 
al mes de març de 2015, per tant, no correspon a l’any natural o al darrer trimestre del 2015, tal i 
com reflecteix l’Annex 1 de fons social, per tant no procedeix el seu abonament.

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 048 de data 11 de febrer de 2016, que 
queda unit a l’expedient.

7. Atès que existeix consignació pressupostària per part de la Intervenció Municipal per fer front a 
aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Annex Fons social que preveu el Pacte Socio-econòmic del personal funcionari i Conveni
Col·lectiu pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012,
actualment en vigor, on es determina les quanties, conceptes i condicions per poder ser
beneficiari d’aquest fons.



2. Vista la legislació aplicable en matèria Tributària i de Seguritat Social.
3. Article 53.1 i) del Decret Legisltatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local

de Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Aprovar l'abonament dels imports corresponents al personal relacionat en el fet número ú de la
part expositiva, mitjançant la seva aplicació en la nòmina del mes de FEBRER de 2016, per
complir els requisits establers pels Pactes Socio-econòmics pel personal funcionari i Conveni
Col·lectiu pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012).

2. Donar compte d'aquest acord als departaments d'Intervenció, Tresoreria, a la junta de
personal, al comitè d’empresa, a les seccions sindicals i a la gestoria encarregada dels
assumptes de personal.

2.1.7. 2.1.7. 2.1.7. 2.1.7. PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A UN PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A UN PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A UN PROPOSTA SOBRE L’ABONAMENT D’UN COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT A UN 
EMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓEMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓEMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓEMPLEAT D’AQUESTA CORPORACIÓ       

FetsFetsFetsFets    

1. El 18 de gener de 2016, la regidora de Comerç, emet informe sol·licitant li sigui assignat un 
complement de disponibilitat al senyor J. G. V., que ocupa el lloc de treball de tècnic 
auxiliar de Comerç, ja que dins de les seves tasques i responsabilitat figura el disseny, 
planificació i execució del Pla de Dinamització Comercial de Calafell, el que ha suposat un 
augment significatiu d’hores més enllà del seu horari habitual.

2. L’empleat Jaume Gibert Vives és empleat d’aquesta Corporació, com a funcionari interí, adscrit 
a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1 de titulació, i ocupa una 
plaça d’administratiu.

3. El 26 d’octubre de 2006, en reunió de la comissió paritària, es van introduir els criteris en 
l’atorgament del complement de disponibilitat, sent la descripció del nivell 3 la següent: 
Personal administratiu i tècnic amb flexibilitat i perllongació de jornada per un mínim de 200 
hores anuals, per tal d’atendre les característiques específiques del lloc de treball i sempre i 
quan no sigui possible recuperar l’escreix d’hores dins de la pròpia jornada de treball.

4. Atès que actualment la quantia fixada per aquest nivell de complement de disponibilitat és de 
326,23 € bruts mensuals.

5. Atès que aquesta despesa ha estat consignada en el pressupost municipal per a l’any 2016, 
aprovat per acord de Ple de data 1 de febrer de 2016. 



6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0050/2016/RH/CG, d’11 de febrer de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 103.1 de la Constitució Espanyola, que estableix “L’Administració pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, des-
centralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.”

2. Article 20 de la Llei 38/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2016 el qual exposa que durant l’any 2016 no es contractarà personal temporal ni es
nomenarà personal estatutari temporal o funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i
categories professionals que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels
servicis públics essencials.

3. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, pel que fa
a la potestat d’autoorganització de les administracions públiques.

4. Article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 153 i 157
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel
qual s'estableix el règim de les Retribucions dels funcionaris d'Administració Local.

5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.

6. Articles 21 a 27 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

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

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

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

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

1. Abonar a l’empleat d’aquesta Corporació, senyor J. G. V., un complement de 
disponibilitat a raó de 326,23 € bruts mensuals, per tal de tenir la disponibilitat necessària per a 
l’execució del Pla de Dinamització Comercial de Calafell, fora de l’horari laboral habitual, ja 
siguin activitats previstes o imprevistes, sense que sigui considerat un complement amb dret a 
consolidació, amb efectes del 19 de febrer de 2016.

2. Notificar aquest acord a la part interessada, i traslladar al Departament de Promoció 
Econòmica,  Intervenció i Tresoreria municipals, a la gestoria que porta els temes de personal 
de l’Ajuntament, i informar a la Junta de Personal, i a les seccions sindicals. 



2.1.8. 2.1.8. 2.1.8. 2.1.8. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA FORMALITZACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA FORMALITZACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA FORMALITZACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA FORMALITZACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE 
FORMACIÓ CONTINUA 2016.FORMACIÓ CONTINUA 2016.FORMACIÓ CONTINUA 2016.FORMACIÓ CONTINUA 2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist la comunicació emesa per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les diputacions

de Girona, Lleida i Tarragona, dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les

organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),  en què sol·licita la formalització de

l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua 2016.

2. Atès que aquesta adhesió permet que el personal de l’Ajuntament de Calafell sigui  beneficiari
de les accions formatives subvencionades,  que es desenvoluparan durant l’any 2016.

3. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 0049/2016/RH/CG, de 11 de
febrer de 2016, i que queda unit a l’expedient.

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

1. Article 32 de l’actual Pacte Socio-econòmic del personal funcionari, i article 38 de l’actual
Conveni Col·lectiu del personal al Servei de l'Ajuntament de Calafell.

2. Article 4 de la Secció Segona dels Drets i Deures Laborals Bàsics de l’Estatut dels Treballadors.
Els treballadors tenen  com a dret bàsics, amb el contingut i l’abast que la normativa
específica, disposa per a cadascun en la relació del treball a la promoció i a la formació
professional.

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

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

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

1. Aprovar l’adhesió al Pla agrupat de formació continua 2016,  de l’Associació Catalana de
Municipis, Comarques i les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels consells comarcals de
la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres (CCOO), Unió
General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

2. Informar a les seccions sindicals, Comitè d’Empresa i Junta de Personal perquè tinguin
coneixement, així com notificar als efectes corresponents, aquest acord a l’Associació Catalana
de Municipis, carrer València, 231, 6a planta, 08007 – Barcelona.



2.1.9. 2.1.9. 2.1.9. 2.1.9. PROPOSTA D’ACORDPROPOSTA D’ACORDPROPOSTA D’ACORDPROPOSTA D’ACORD    SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES DE FEBRER DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE FEBRER DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE FEBRER DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE FEBRER DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT 
REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 14 de desembre de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
número 287, el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell,
aprovat inicialment per acord de Ple de data 31 d’octubre de 2012, i elevat a definitiu en data 12
de desembre de 2012.

2. Atès que l’objecte d’aquest Reglament és, d’acord amb el seu article 1, establir els principis i les
normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat dels/de les
empleats/empleades públics/públiques de l’Ajuntament de Calafell. 

3. Vist el que disposa l’article 3 pel que fa als objectius específics, i concretament, pel que fa als
objectius mínims, el qual estableix que aquests són incentivar el compliment de la jornada i
l’assistència al lloc de treball. 

4. Vist l’article 9 el qual acorda l’abonament d’un complement de productivitat anual i un
complement de productivitat mensual al personal que, en aquest darrer cas, assoleixi els requisits
i objectius mínims establerts en el seu article 3, sens perjudici de les minoracions que li puguin 
correspondre. 

5. Vist el procediment establert en el Capítol III de l’esmentat Reglament per a l’abonament d’aquest
complement de productivitat mensual.

6. Vist el que disposa la Disposició Transitòria Primera del citat Reglament on estableix que “El
personal que actualment se li abona un complement de productivitat mensual se li remunerarà
en la mateixa quantia, sempre que compleixi els objectius i condicions establerts per aquest 
Reglament”. 

7. Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.

8. Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat
mensual.

9. Vist que l’article 11, referent a la valoració del complement de productivitat mensual, diu que es
determinarà d’acord amb els informes de compliment de jornada i assistència que realitzin a
l’efecte i a la puntuació anteriorment obtinguda se li deduiran, en el seu cas, els factors de 
minoració que s’estableixen en l’article 14.B de l’esmentat Reglament. 

10. Atès que el departament de Recursos Humans emet els informes respecte al compliment de la
jornada i l’assistència mensual del personal de l’Ajuntament de Calafell que fitxa amb els
terminals de marcatges.

11. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment
de la jornada i assistència del mes de GENER de 2016 per tal d’abonar el complement de
productivitat en la nòmina del mes de FEBRER de 2016, han estat assolits d’acord amb el que



estableix l’article 3, 11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament 
de Calafell. 

12. Atès que el senyor Francesc Sanchez Espín, a partir del10 d’agost de 2015 passa a tenir una
jornada del 100%, ja que fins aquesta data feia una jornada del 50%, i per tant compleix 6
mesos d’antiguitat a l’Ajuntament de Calafell al 100% de jornada laboral.

13. Atès que existeix la consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.

14. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 51/2016,  que queda unit a l’expedient.

15. Atès que els valors del complement de productivitat mensual són els següents:

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    
PRODUCTIVITAT PRODUCTIVITAT PRODUCTIVITAT PRODUCTIVITAT 
MENSUALMENSUALMENSUALMENSUAL    















TOTALTOTALTOTALTOTAL    45.329,26 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 105.a) de la Constitució Espanyola.

2. Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les
Bases de Règim Local.

3. Articles 51, 52, 62.2, 86 i 127 a 133 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

4. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

5. Articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local, i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atorguen als ens
locals, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim 
local, la potestat reglamentària i d’autoorganització. 

6. Articles 8.1.a), 112,  178,  179, 237 i 298, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de règim Local de Catalunya.

7. Article 22 i 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, que determinen que les retribucions complementàries són les que retribueixen,
entre d’altres elements, l’assoliment, el rendiment o resultats aconseguits per l’empleat/da. 

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

9. Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

10. Articles 171, 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de Personal al servei dels ens locals.



11. Article 19 del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, publicat
en el BOPT de data 04.04.2011, número 17.

12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de
productivitat.

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

14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell, publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37.

15. Article 19 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari i article 24 del Conveni
Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell estableixen, referint-se al
complement de productivitat, que la determinació dels criteris, indicadors, objectius i
procediments que serveixin per mesurar el rendiment del personal, als efectes de l’aplicació del
complement de productivitat, així com en el seu cas, la pèrdua d’aquest, s’acordarà mitjançant
l’elaboració d’un reglament, acordat per una comissió paritària mixta.

16. Article 172.5 del Decret 214/1990, sobre la competència d’Alcaldia per l’assignació
individualitzada del complement de productivitat.

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

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

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

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

1. Aprovar els imports i l’abonament  del complement de productivitat mensual del mes de
FEBRER de 2016, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes de GENER de 2016, al
personal i amb les quanties que tot seguit es relacionen, per complir els requisits establerts en
el Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, tenint en compte
que les incidències que hi pugui haver hagut durant el mes en qüestió per maternitat,
paternitat, llicència per malaltia o accident, o baixes per incapacitat temporals, poden modificar
l’import total a percebre.

TREBALLADORTREBALLADORTREBALLADORTREBALLADOR    
PRODUCTIVITAT PRODUCTIVITAT PRODUCTIVITAT PRODUCTIVITAT 
MENSUALMENSUALMENSUALMENSUAL    















TOTALTOTALTOTALTOTAL    45.329,26 



2. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la
Intervenció Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de
personal per al seu coneixement i efectes oportuns.

2.2. MEDI AMBIENT 2.2. MEDI AMBIENT 2.2. MEDI AMBIENT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SEGURETAT I SEGURETAT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 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. 18. CODI EXPEDIENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 18. CODI EXPEDIENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 18. CODI EXPEDIENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT, REPOSICIÓ I MILLORES NÚM. 18. CODI EXPEDIENT 
AF15000277.AF15000277.AF15000277.AF15000277.       

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 8 de febrer 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)    

18181818    
Reposició i Millores- 
Substitució sondes oxígen 

5000015161 AF15000277 11.049,71 2.320,44 13.370,15 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    11.049,7111.049,7111.049,7111.049,71    2.320,442.320,442.320,442.320,44    13.370,1513.370,1513.370,1513.370,15    

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)    

18181818    
Reposició i Millores- 
Substitució sondes oxígen 

5000015161 AF15000277 11.049,71 2.320,44 13.370,15 

TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS:    11.049,7111.049,7111.049,7111.049,71    2.320,442.320,442.320,442.320,44    13.370,1513.370,1513.370,1513.370,15    



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

2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.3. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER 
DANYS PERSONALS (RP 07/14)DANYS PERSONALS (RP 07/14)DANYS PERSONALS (RP 07/14)DANYS PERSONALS (RP 07/14)       

Fets Fets Fets Fets 

1. El senyor E. C. O. presentà reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament
pels danys personals soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública,
presumptament provocats per relliscada degut a mal estat del paviment, concretament al carrer
Doctor Vandellós, a l’alçada del pas de vianants front el número 28, de Calafell, en data 8 de
setembre de 2013.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut
coneixement dels fets per part del reclamant data del dia 4 de novembre de 2013, amb Registre
General d’Entrada núm. (en endavant RGE) 34.277, aportant documentació acreditativa dels
fets reclamats.

3. En data 23 de gener de 2014, amb RGS 921, es notifica Decret 2014/186 declarant l’admissió a
tràmit la reclamació patrimonial.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de mobilitat en data 29 d’octubre de 2015,
acompanyant full d’informe policial 19118/13.

5. En data 16 de novembre de 2015, la cap de Negociat del departament de Via Pública emet
informe en relació als fets reclamats.

6. En data 18 de gener de 2016, amb RGS 8.933, es formalitza el tràmit d’audiència que es
degudament notificat.

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

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

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de
2007, plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència 
del Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions 



Públiques, segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els 
articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el 
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una lesió en 
els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i 
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, 
existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que 
aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del 
termini de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).  

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

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

4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer
obliga a superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una
total uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit
comprensiu de la vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment
superable amb un nivell d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell
d’atenció superior sorgeix la relació de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet
de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint
de què no es pot exigir un control absolut que eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de
tots els vianants. De tal manera que no procedirà declarar l’existència de responsabilitat quan
l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així com el seu estat per la qual cosa devia
adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de Catalunya 188/2008, de 5 de
març).

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”). 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constata la producció dels danys personals soferts pel senyor E. C. O. com a
consequència de caiguda a la via pública, concretament al carrer Doctor Vandellós, a l’alçada
del pas de vianants front el número 28, de Segur de Calafell, en data 8 de setembre de 2013.

2. El senyor C. aporta documentació mèdica que acredita el lloc de la caiguda però no justifica la
quantitat reclamada.

3. El senyor Carne aporta com a direcció de notificacions una vivenda situada al carrer Doctor
Vandellós, número 28 a Calafell que coincideix amb el lloc de la caiguda pel que es desprèn que
era coneixedor de les circumstàncies del lloc senyalat.

4. Consta a l’expedient registre de novetats i full d’informe policial número 19118/2013 que
constata que el lloc és mullat per la pluja i els agents actuants van assistir al senyor C. el qual
manifesta que ha relliscat quan creuava el pas de vianants i observen que porta xancles de
goma, calçat que consideren inadequat pels dies de pluja.

5. L’informe tècnic emès pel tècnic de mobilitat aporta fotografies del lloc descrit on s’observa que
el paviment està en bones condicions.

6. L’informe tècnic emès per la cap de negociat del departament de via Pública manifesta que els
materials utilitzats per pintar els pas de vianants compleixen amb tots els requisits i
caracaterístiques especificats per la norma UNE 135200-2 i UNE-EN 13197, norma ISO3310.1.
Així mateix es considera que tenen components antilliscants i estan homologats segons
normativa vigent.

7. El dany o lesió patrimonial reclamat 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.

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

9. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 8 de febrer de 2016.

10.Vist el Decret de l'Alcaldia 2669/2015, que em faculta a elevar propostes d'acord als òrgans de
govern municipals i el Decret 2666/2015 on s’aproven les delegacions d’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.

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 pel senyor E. C. O. contra
l’Ajuntament de Calafell per caiguda a la via pública presumptament provocada per relliscar
mentre creuava el pas de vianants situat al carrer Doctor Vandellós, a l’alçada el número 28, de
Calafell, en data 8 de setembre de 2013 per:

• Manca de nexe causal.
• Culpa exclusiva de la víctima.
• Manca de justifiació de la quantitat reclamada.

2. Atorgar els recursos procedents.

2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 2.4. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. DDDDONAR COMPTE DEL DECRET 88/2015 DE DATA 18/11/2015, DEL JUTJAT ONAR COMPTE DEL DECRET 88/2015 DE DATA 18/11/2015, DEL JUTJAT ONAR COMPTE DEL DECRET 88/2015 DE DATA 18/11/2015, DEL JUTJAT ONAR COMPTE DEL DECRET 88/2015 DE DATA 18/11/2015, DEL JUTJAT 
CONTENCIOS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
25/201525/201525/201525/2015       

FetsFetsFetsFets    

1.Vista el Decret 88/2015 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en referència
al procediment abreujat 25/2015 interposat per E. E. C.

2.La part resolutiva del Decret literalment transcrit diu:

“Tener por desistida a la parte recurrente E. E. C. y declarar la terminación de este procedimiento, 
sin hacer especial condena en costas porque así lo han acordado las partes en el acto del juicio. 

Firme este Decreto, remítase testimonio del mismo en unión del expediente administrativo, si lo 
hubiere, al órgano correspondiente interesando acuse de recibo, y verificado archívense las 
actuaciones y devuélvase el expediente administrativo a la oficina de procedencia. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 

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

d’atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l’ assabentat i l’ordre de compliment de 

les resolucions judicials dictades en procediments judicials. 

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

1111....---- Quedar assabentats del Decret 88/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 

Tarragona, en referència al procediment abreujat 25/2015 interposat per Eva España Chamorro. 

2222....---- Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, al Departament d’Intervenció, 

Tresoreria i a Base. 



2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA 4/2016 DE DATA 20 DE GENER DE 2016, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA 4/2016 DE DATA 20 DE GENER DE 2016, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA 4/2016 DE DATA 20 DE GENER DE 2016, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA 4/2016 DE DATA 20 DE GENER DE 2016, DEL 
JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS 575/2013JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS 575/2013JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS 575/2013JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL RECURS 575/2013 

FetsFetsFetsFets    

1.Vista la Sentència 4/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en

referència al recurs 575/2013 interposat per R. B. S. successor processal de C. B. S.

2.La part resolutiva de la Sentència literalment transcrit diu:

“Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo.  Se condena 
en costas al actor, con el límite de 300 euros, IVA incluido. 
Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación en plazo de 15 días (art.81 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa)”. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

d’atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l’ assabentat i l’ordre de compliment de 

les resolucions judicials dictades en procediments judicials. 

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

1111....---- Quedar assabentats de la Sentència 4/2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Tarragona, en referència al recurs 575/2013 interposat per R. B. S. successor processal de C. B. S. 

2222....---- Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona i al Departament d’Intervenció 

i Tresoreria. 

2222....5555....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

2222....5555....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP    NNNNÚÚÚÚMMMM    55552222////2222000011115555 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 52/2015  
Titular: A. VE. M.
Emplaçament: CR JOAN MIRO

FFFFeeeettttssss 



1111.... En data 21/12/2015 el Sr. A. V. M. sol·licita la concessió d’una llicència urbanística d’obra
major per realitzar les obres consistents en la REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES AL C/ JOAN MIRO DE CALAFELL, amb la referència cadastral núm.
0120702CF8602S0001JP.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. J. U. 
V., visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 8 de gener de 2016, amb núm. 2015601326, 
i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. J. U. V. 

2222.... En data 28 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:

EEEEnnnn    ccccaaaassss    ddddeeee    rrrreeeeppppaaaarrrraaaacccciiiióóóó    ddddeeee    vvvvoooorrrraaaaddddaaaa,,,,    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    ssssuuuubbbbssssttttiiiittttuuuuiiiirrrr    ppppeeeerrrr    ppppeeeecccceeeessss    iiiigggguuuuaaaallllssss    aaaa    lllleeeessss    eeeexxxxiiiisssstttteeeennnnttttssss....    

3333.... En data 29 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.

7777.... 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: 

1111.... Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. A. V. MI. llicència urbanística
d’obra major per realitzar la REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C/
JOAN MIRO 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
1.062,50 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. 

2222....5555....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22223333////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 23/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI VORAMAR 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 28 de gener de 2016, el Sr. J. F. G., actuant en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI VORAMAR, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 
23/2016  per la REPARACIÓ FAÇANA EDIFICI SITUAT AL C/ ANGEL GUIMERA de Calafell. 



Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 3 de febrer 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 plaurbanístiques previstes al plaurbanístiques previstes al plaurbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica nejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica nejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica nejament, 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, 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, capuntuals, capuntuals, capuntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la vallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la vallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la vallets, 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 4 de febrer 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 EDIFICI VORAMAR  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  23/2016  per la REPARACIÓ FAÇANA de l’EDIFICI SITUAT AL C/ ANGEL 
GUIMERA de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 3 de febrer 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.

2222....5555....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    22221111////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 21/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI SARACOSTA 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 26 de gener de 2016, el Sr. D. F. B., actuant en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI SARACOSTA, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 21/2016 per la REPARACIÓ DE FAÇANA, EDIFICI SITUAT A LA RBLA. COSTA DURADA. 
de Calafell Platja. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 2 de febrer 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 2 de febrer 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 SARA COSTA la llicència d'obres menors
exp. núm.  21/2016  per la REPARACIÓ DE FAÇANA, edifici situat a la Rbla. Costa 
Daurada de Calafell Platja, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 2 de febrer 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.----    PPPPeríode comprès entre el dia 1 d’agost eríode comprès entre el dia 1 d’agost eríode comprès entre el dia 1 d’agost eríode 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.



2222....5555....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDRRRREEEE    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNÚÚÚÚMMMM....    
111133339999////11115555       

FFFFeeeettttssss    

En data 26 de novembre de 2015 mitjançant acord de Junta de Govern Local (JGL) va ser iniciat 
expedient d’ordre d’execució contra la Comunitat de Propietaris de l’edifici del c. Alfons Mañe de 
Calafell per l’observació d’una esquerda a la façana posterior de l’edifici i despreniment del 
revestiment a la finca esmentada. 

En aquell mateix decret es va concedir al propietari un termini d’audiència de 15 dies per examinar 
l’expedient i presentar al·legacions. Durant aquest termini la persona interessada ha presentat escrit 
sol·licitant pròrroga en els terminis amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 2016/4512. 

Vist informe de l’arquitecte municipal de data 12 de novembre de 2015. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

D’acord amb l’article 83 i 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

1111.- Ordenar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Alfons Mañe de Calafell, com a propietari 
de la finca situada a la mateixa adreça, per que en el termini de 2 mesos, comptats des de la 
notificació d’aquesta resolució, executi els següents treballs, obres o actuacions: 

a) Redacció de projecte de reparació de les façanes afectades signat per un tècnic
competent.

b) Programa de l’execució dels treballs.
c) Execució dels treballs recollits en el projecte, prèvia llicència municipal d’obres.

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

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

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

4444....- Notificar la present resolució a les persones interessades. 



2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. PROPOSTA D’APROVACIÓPROPOSTA D’APROVACIÓPROPOSTA D’APROVACIÓPROPOSTA D’APROVACIÓ    D’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSD’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSD’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTSD’INICI D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS EXPEDIENTS 

FetsFetsFetsFets    

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

1. Per la neteja del solar de la finca situada al c. Equador de Calafell, propietat del Sr. M. R. B. 
(exp. núm. OE 3/16)

2. Per la neteja del solar i retallada de les branques que envaeixen la via pública a la finca 
situada al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. A. P. G. 
(exp. núm. OE 4/16).

3. Per la neteja del solar situat al c. Tomas Breton de la Urb. Mas Romeu de Calafell, 
propietat de la Sra. M. P. A. (exp. núm. OE 5/16).

4. Per la neteja del solar situat al c. Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de les Sres. A. Mª I. 
I. i J. I. N. (exp. núm. OE 6/16).

5. Per la neteja del solar situat al c. Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES HERGAS 02, SL (exp. núm. OE 07/16).

6. Per la neteja del solar en una franja de 10m. d’ample, llindant amb el veí del c. Horta, i la 
retallada de les branques que envaeixen la via pública a la finca situada al c. Horta, s/n de 
Calafell, propietat dels Srs. A. Mª G. J. i R. P. A. (exp. núm. OE 9/16). 

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

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

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

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

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



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

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

1111....---- Iniciar expedient d’ordre d’execució per la conservació i rehabilitació dels terrenys, construccions 
i instal·lacions que tot seguit es detallen per incompliment dels següents deures d’ús, conservació i 
rehabilitació: 

1. Per la neteja del solar de la finca situada al c. Equador de Calafell, propietat del Sr. M. R. B. 
(exp. núm. OE 3/16)

2. Per la neteja del solar i retallada de les branques que envaeixen la via pública a la finca 
situada al c. De les Guàrdies de la Urb. La Bonanova de Calafell, propietat del Sr. A. P. G. 
(exp. núm. OE 4/16).

3. Per la neteja del solar situat al c. Tomas Breton de la Urb. Mas Romeu de Calafell, 
propietat de la Sra. M. P. A. (exp. núm. OE 5/16).

4. Per la neteja del solar situat al c. Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de les Sres. A. Mª I. 
I. i J. I. N. (exp. núm. OE 6/16).

5. Per la neteja del solar situat al c. Atlàntic de Segur de Calafell, propietat de 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES HERGAS 02, SL (exp. núm. OE 07/16).

6. Per la neteja del solar en una franja de 10m. d’ample, llindant amb el veí del c. Horta, i la 
retallada de les branques que envaeixen la via pública a la finca situada al c. Horta, s/n de 
Calafell, propietat dels Srs. A. Mª G. J. i R. P. A. (exp. núm. OE 9/16). 

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

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

2.5.6. 2.5.6. 2.5.6. 2.5.6. APROVACIO INICIAL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ APROVACIO INICIAL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ APROVACIO INICIAL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ APROVACIO INICIAL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ REMODELACIÓ DEL CAMP DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE 
FUTBOL DE CALAFELLFUTBOL DE CALAFELLFUTBOL DE CALAFELLFUTBOL DE CALAFELL       

FFFFets ets ets ets 

Es dóna compte del Projecte bàsic i d’execució  remodelació  del camp de futbol de Calafell, situat 
al passeig de la Unió cantonada carrer del Gironès a Calafell,  redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, amb un pressupost per contracta de 2.899.969,09€ 

Atès que l'esmenta’t projecte té per objecte, realitzar les obres de remodelació necessàries per 
poder adaptar el conjunt de la instal·lació a la normativa vigent i a les necessitats actuals, tenint en 
compte el nomenament de Calafell com a subseu dels Jocs de la Mediterrània, Tarragona 2017, en 
la modalitat de futbol. 



FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

Atès el que disposa l'art. 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

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: 

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR.- Aprovar inicialment el Projecte  bàsic i d’execució  remodelació  del camp de futbol de 
Calafell, situat al passeig de la Unió cantonada carrer del Gironès a Calafell,  redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracta de 2.899.969,09€ 

SSSSEEEEGGGGOOOONNNN.- Sotmetre l'anterior acord a informació pública pel termini de trenta dies, en el B.O.P., cas 
de no presentar-se al·legacions es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat de nou 
acord. 

2222....5555....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    
PPPPIIIISSSSCCCCIIIINNNNAAAA    AAAA    LLLLAAAA    RRRRDDDDAAAA....    UUUUNNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIIITTTTAAAATTTT CCCCAAAANNNNTTTTOOOONNNNAAAADDDDAAAA    CCCC////    JJJJOOOOAAAANNNN    MMMMAAAARRRRAAAAGGGGAAAALLLLLLLL    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL       

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 53/2015  
Titular: O. A. C.
Emplaçament: RD UNIVERSITAT

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 23/12/2015 el Sr. M. A. G. C., actuant en representació de a Sra. O. A. C., sol·licita 
la concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA emplaçades a la Ronda Universitat de Segur de Calafell, amb la 
referència cadastral núm. 3016813CF8631N0001BB.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic Sr. 
Miguel Angel Garcia Cervantes, visat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics, el dia 21/12/2015, amb 
núm. ATZ398, i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. M. A. G. C. 

2222.... En data 29 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....    
EEEEnnnn    ccccaaaassss    ddddeeee    rrrreeeeppppaaaarrrraaaacccciiiióóóó    ddddeeee    vvvvoooorrrraaaaddddaaaa    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    ssssuuuubbbbssssttttiiiittttuuuuiiiirrrr    aaaammmmbbbb    ppppeeeecccceeeessss    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmiiiiggggóóóó    TTTT----2222....    

3333.... En data 29 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    

1111.... 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, a la Sra. O. A. C. 
llicència urbanística d’obra major per la CONSTRUCCIÓ DE PISCINA a la Ronda Universitat, 
cantonada c/ Joan Maragall de Segur 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
750,00 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. 

2222....5555....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    55554444////2222000011115555 

Identificació: Llicència Obra Major 

Expedient: 54/2015  
Titular: J. C. J. R. 
Emplaçament: CR XILE

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 23/12/2015 el Sr. J. C. A., actuant en representació del Sr. J. C. J. R., sol·licita la 
concessió d’una llicència urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la 
CONSTRUCCIÓ DE COBERT I PISCINA AL C/ XILE DE SEGUR DE CALAFELL, amb la referència 
cadastral núm. 3525612CF8632N0001HF.

Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sr. J. C. 
A., visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el dia 16/12/2015, amb núm. 2015601441, 
i l’assumeix de l’obra de l’arquitecte Sr. J. C. A. 

2.2.2.2. En data 4 de febrer 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:

1. S’haurà d’executar la tanca de la parcel·la en el tram de la façS’haurà d’executar la tanca de la parcel·la en el tram de la façS’haurà d’executar la tanca de la parcel·la en el tram de la façS’haurà d’executar la tanca de la parcel·la en el tram de la façana en la qualana en la qualana en la qualana en la qual
aquesta no existeix, en les condicions que estableix l’article 140 de les NNUU delaquesta no existeix, en les condicions que estableix l’article 140 de les NNUU delaquesta no existeix, en les condicions que estableix l’article 140 de les NNUU delaquesta no existeix, en les condicions que estableix l’article 140 de les NNUU del
POUM de Calafell.POUM de Calafell.POUM de Calafell.POUM de Calafell.

2. S’haurà d’executar la vorera en el tram de la façana de la parcel·la en la qualS’haurà d’executar la vorera en el tram de la façana de la parcel·la en la qualS’haurà d’executar la vorera en el tram de la façana de la parcel·la en la qualS’haurà d’executar la vorera en el tram de la façana de la parcel·la en la qual
aquesta no existeix i, així mateix s’haurà de substituir laaquesta no existeix i, així mateix s’haurà de substituir laaquesta no existeix i, així mateix s’haurà de substituir laaquesta no existeix i, així mateix s’haurà de substituir la    vorada malmesa existentvorada malmesa existentvorada malmesa existentvorada malmesa existent
per una de nova executada amb peces de formigó Tper una de nova executada amb peces de formigó Tper una de nova executada amb peces de formigó Tper una de nova executada amb peces de formigó T----2.2.2.2.

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

FiançaFiançaFiançaFiança    



Atès el condicionament núm. Atès el condicionament núm. Atès el condicionament núm. Atès el condicionament núm. 2222    de la llicència, en el qual es posa de manifest que en de la llicència, en el qual es posa de manifest que en de la llicència, en el qual es posa de manifest que en de la llicència, en el qual es posa de manifest que en 
tottottottot    un tram no existeix vorera i que la vorada està molt malmesa, considerem que la un tram no existeix vorera i que la vorada està molt malmesa, considerem que la un tram no existeix vorera i que la vorada està molt malmesa, considerem que la un tram no existeix vorera i que la vorada està molt malmesa, considerem que la 
reducció de la fiança sol·licitada el 13 de gener de 2016, amb RGE 2016/1.122, reducció de la fiança sol·licitada el 13 de gener de 2016, amb RGE 2016/1.122, reducció de la fiança sol·licitada el 13 de gener de 2016, amb RGE 2016/1.122, reducció de la fiança sol·licitada el 13 de gener de 2016, amb RGE 2016/1.122, 
aquesta reducció no es pot fer aplicant la taxa de 250€/m només als 5 metres aquesta reducció no es pot fer aplicant la taxa de 250€/m només als 5 metres aquesta reducció no es pot fer aplicant la taxa de 250€/m només als 5 metres aquesta reducció no es pot fer aplicant la taxa de 250€/m només als 5 metres 
sol·licitats, sinó sol·licitats, sinó sol·licitats, sinó sol·licitats, sinó que s’haurà d’aplicar a tot el tram  en el qual no existeix vorera, i que que s’haurà d’aplicar a tot el tram  en el qual no existeix vorera, i que que s’haurà d’aplicar a tot el tram  en el qual no existeix vorera, i que que s’haurà d’aplicar a tot el tram  en el qual no existeix vorera, i que 
segons el projecte presentat és de 15,73 metres.segons el projecte presentat és de 15,73 metres.segons el projecte presentat és de 15,73 metres.segons el projecte presentat és de 15,73 metres.    

Per tant, pel càlcul de la fiança s’haurà de fer sobre una longitud de façana de Per tant, pel càlcul de la fiança s’haurà de fer sobre una longitud de façana de Per tant, pel càlcul de la fiança s’haurà de fer sobre una longitud de façana de Per tant, pel càlcul de la fiança s’haurà de fer sobre una longitud de façana de 15,73 15,73 15,73 15,73 
metresmetresmetresmetres.   .   .   .       

3.3.3.3. En data 5 de febrer 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. Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. J. C. J. R. llicència 
urbanística d’obra major per realitzar la CONSTRUCCIÓ DE COBERT I PISCINA AL C/ XILE DE SEGUR 
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. 



3.3.3.3. 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
3932,50 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. 

2222....5555....9999....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    5555////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 5/2016  
Interessat: L. R. J. 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 12 de gener de 2016, el Sr. L. R. J., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 5/2016  per L’EXECUCIÓ DE RASA PER ESCOMESA DE CLAVEGUERA AL C/ IGUALADA,  
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    



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 obsed’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obsed’aplicació. No obstant procedeix fer les següents obsed’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys rvacions: En el cas d’ocupar terrenys rvacions: En el cas d’ocupar terrenys rvacions: 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 públtaxa d’ocupació de la via públtaxa d’ocupació de la via públtaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ica al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ica al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ica 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 29 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 al Sr. LUIS ROVIROSA JUNCOSA  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  5/2016
per l’EXECUCIÓ DE RASA PER ESCOMESA AL C/ IGUALADA DE CALAFELL,  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.
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IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 177/2015  
Interessat: MAR A TAULA SL  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 30 de novembre de 2015, el Sr. Eduardo Alvarez Castillo, actuant en representaicó de MAR 
A TAULA SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 177/2015  per la 
REFORMA INTERIOR D'UN LOCAL SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU DE 
CALAFELL PLATJA. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 22 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 data25 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 al Sr./Sra MAR A TAULA SL  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  177/2015  per
la REFORMA INTERIOR D'UN LOCAL SITUAT AL PG. MARITIM DE SANT JOAN DE DEU DE 
CALAFELL PLATJA,  subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 22 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.

2222....5555....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199996666////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 196/2015  
Interessat: M. T. R.



Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

Fets 

En data 23 de desembre de 2015, el Sr./Sra. M. T. R. , va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 196/2015  per la SUBSTITUCIÓ DE COBERTA de l’habitatge situat al C/ 
PRINCIPAL de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 25 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 25 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. M.  T. R. la llicència d'obres menors Exp. Núm.
196/2015 per la SUBSTITUCIÓ DE COBERTA immoble situat al c/ Principal de Calafell, 
subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 
25 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.

2222....5555....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199995555////2222000011115555 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 195/2015  
Interessat: O. S. O.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 22 de desembre de 2015, el Sr. O. S. O., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
exp. núm. 195/2015 per REFORÇAR FORJAT DE L'HABITATGE situat al c/ Principal de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 27 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 27 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. O. S. O. la llicència d'obres menors exp. núm.  195/2015 per
REFORÇAR FORJAT DE L'HABITATGE situat al c/ Principal de Calafell, subjecte a les 
condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 27 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.

2222....5555....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111199992222////2222000011115555 

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

Número d’expedient: 192/2015  
Interessat: R. R. M. C.
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 22 de desembre de 2015, la Sra. M. C. R. R., va sol·licitar llicència urbanística d’obres 
menors Exp. núm. 192/2015 per REPICAR I ARREBOSSAR LA FAÇANA de l’habitatge situat al 
c/ Principal de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 3 de febrer 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    

CCCCOOOONNNNDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNAAAATTTT::::    EEEEllllssss    ccccoooolllloooorrrrssss    ddddeeee    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa    ssss’’’’aaaaddddeeeeqqqquuuuaaaarrrraaaannnn    aaaa    llllaaaa    ccccaaaarrrrttttaaaa    ddddeeee    ccccoooolllloooorrrrssss    qqqquuuueeee    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaa    llll’’’’aaaarrrrttttiiiicccclllleeee    
66662222    ddddeeee    lllleeeessss    nnnnoooorrrrmmmmeeeessss    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaa    dddd’’’’OOOOrrrrddddeeeennnnaaaacccciiiióóóó    UUUUrrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    MMMMuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    ZZZZOOOONNNNAAAA    
CCCCHHHH    CCCCEEEENNNNTTTTRRRREEEE    HHHHIIIISSSSTTTTÒÒÒÒRRRRIIIICCCC””””    

Vist l’informe jurídic, de data 5 de febrer 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. M. C.  R. R. la llicència d'obres menors Exp. Núm.  192/2015  per 
REPICAR I ARREBOSSAR LA FAÇANA de l’immoble situat al c/



PRINCIPAL de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 3 de febrer 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.

2222....5555....11114444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    111166663333////2222000011115555 

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

Número d’expedient: 163/2015  
Interessat: O. V. P.  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 



FetsFetsFetsFets    

En data 4 de novembre de 2015, la Sra. O. V. P., va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 163/2015  per l’execució de CONSTRUCCIÓ MUR DE CONTENCIÓ a l’Av. Espanya de 
Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 4 de febrer 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 5 de febrer 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.

 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 O. V. P. la llicència d'obres menors Exp. Núm.
163/2015 per la CONSTRUCCIÓ MUR DE CONTENCIÓ immoble situat a l’AV ESPANYA 
de Segur de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 4 de febrer 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. 1111....---- 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.

2.6. TURISME I VIA 2.6. TURISME I VIA 2.6. TURISME I VIA 2.6. TURISME I VIA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2222.6.1. .6.1. .6.1. .6.1. EXPEDIENT NUMERO 4303716000047  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000047  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000047  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000047  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. 4303716000047 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 08 de gener de 2016 hora 11.45 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. H M I. R.  podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “al carrer Baixador número 43. Venda Ambulant 
no autoritzada. Material intervingut: P0174311: Roba interior Calvin Klein 47 unitats, Cartera pell 
diferents marques 29 unitats, i P0174312 Colònies diferents marques 24 unitats. Observacions. 
S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència de l’Ajuntament de Calafell, al 
seu article 19.8, “...el material intervingut, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a 
institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció del 
corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini màxim de 15 
dies”. A partir del dia d’avui 08/01/2016. ... Que els agents actuants, realitzant vigilància a 
peu per la zona assignada, mercat setmanal de Segur de Calafell, observen a l’identificat, 
Sr. Rashal, realitzant venda ambulant no autoritzada. La persona autoritzada No desitja signar, 
s’informa verbalment.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 17 i 19.1.2.7.8.10 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 els articles    "art.    17 1) 17 1) 17 1) 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi
en la seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca
d'autorització serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la
interrupció immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que
s'haguessin col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la
col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19 1) i 2) .19 1) i 2) .19 1) i 2) .19 1) i 2) Té
caràcter de venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera
habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament
autoritzats. Article    19 7) 19 7) 19 7) 19 7) L'Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions
compleixin tot allò que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de
presumpta infracció, a intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions
que, si s'escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor, Article    19191919        8) 8) 8) 8) Quan els
productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en aquesta modalitat, així
com en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà a la seva destrucció
o lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció
del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de 
15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s'ha de 
donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució 
benèfica, Article    19 10)19 10)19 10)19 10) l’incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la 
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es 
considerarà falta molt greu" de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i 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. H M I. R.  per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17 i 19  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. H M Imran Rashal en qualitat d'interessat i presumpte responsable,
per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

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

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

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

2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. EXPEDIENT NUMERO 4303715002326 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002326 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002326 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002326 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT DE LA SANCIO       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm.    4303715002326 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que no presenta al·legacions o proposició de prova l’empresa Mediterranea Calafell SL, en 
relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “Establiment: Sa 
Caleta, Adreça: passeig marítim Sant Joan de Déu, 41. Lloc publicitat: Mossèn Jaume Soler, Rafael 
Casanovas. Al llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada, segons les Ordenances 
municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.”    constitutius d’infracció dels 
articles 37, 39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics, de conformitat amb la Proposta de Resolució amb Junta de Govern Local el 21 de gener de 
2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 72,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 03 de desembre de 2015, 
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.

3. Ha estat acceptada la responsabilitat tenint dret a la bonificació del 30% per no haver estat 
dictada la resolució expressa amb imposició de sanció, del que resulta l’import de 50,40.-€, que el 
04 de febrer de 2016 ha fet efectiu aquest import corresponent a la sanció.

4. Vist l'informe de l'equip instructor que s'adjunta a l'expedient. 

Que d’acord amb el procediment previst en els articles 134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el 
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les 
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i 
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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



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

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

1. DECLARAR ferm el procediment sancionador per l’empresa Mediterranea Calafell SL amb CIF B-
43916006 atès que no presenta prova susceptible d’alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable, pels motius que s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent acceptat
la seva responsabilitat i haver fet efectiu l'import de la sanció amb la reducció del 30% amb
l’import de 50,40.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’empresa Mediterranea
Calafell SL, es declara responsable de la infracció.

2222....6666....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    IIIINNNNIIIICCCCIIII    DDDD''''EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    NNNNEEEETTTTEEEEJJJJAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPOOOODDDDAAAA    DDDDEEEELLLLSSSS    AAAARRRRBBBBRRRREEEESSSS,,,,    AAAARRRRBBBBUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS,,,,    
PPPPLLLLAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    EEEETTTTCCCC    QQQQUUUUEEEE    EEEENNNNVVVVAAAAEEEEIIIIXXXXEEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVPPPP,,,,    DDDDEEEE    DDDDIIIIFFFFEEEERRRREEEENNNNTTTTSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTSSSS           

FFFFeeeettttssss    

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

1.- En data 10/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Cau Ferrat  de Segur de Calafell, propietat de M. M. E.  
(Exp. 4303716000225) 

2.- En data 10/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Costes del Garraf de Segur Calafell, propietat de S. J. M.  
(Exp. 4303716000226) 

3.- En data 1/12/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al C. Xavier Montsalvatge de Calafell, propietat de Bankia sl  i NIF 
núm. A14010342 (Exp. 4303716000228) 

4.- En data 13/1/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a Maestro Serrano, de Calafell, propietat de S. P. F. J.  (Exp. 
4303716000243) 

5.- En data 21/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Espanya  de  Segur de Calafell, propietat de T. B. M.  
(Exp. 4303716000246). 

6.- En data 10/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c. Mexic  de Segur de  Calafell, propietat de G. V. R. (Exp. 
4303716000250) 

7.- En data 2/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Txecoslovaquia de Segur de  Calafell, propietat de A. 
G. C. (Exp 4303716000251) 



8.- En data 11/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av França   de Segur de Calafell, propietat de Solvia 
Activos SA i NIF núm. A66047945 (Exp. 4303716000252) 

9.- En data 1/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Costes del Garraf    de Segur de Calafell, propietat de M. 
M. M. (Exp. 4303716000253) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1. Vist el que disposa l’article 12 de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana i ús dels
espais públics que diu: “1. L'obligació de manteniment i conservació inclou: les façanes, els terrats i
les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i la numeració de carrers, la identificació
comercial, els accessos, els espais lliures o enjardinats i les instal·lacions complementàries dels
immobles, com també els portals profunds que es deixen veure a través de reixes o des de la
façana, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. I apartat
2. Els propietaris estan obligats, de forma permanent i immediata, a realitzar els treballs de
manteniment, neteja, arrebossat, pintura o revestiment, quan siguin necessaris per motius de
seguretat, salubritat o conservació. I apartat 3. ... I garantir que plantes o arbres de la seva
propietat no envaeixin la via pública, amb els riscos que pot comportar pels vianants… I apartat 4.
L'Ajuntament podrà requerir els propietaris perquè duguin a terme les obres, la neteja o les
actuacions de conservacions necessàries o aquelles que calguin per reparar el mal estat observat en
una finca o immoble. I apartat 5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i per obtenir millores
d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i les operacions de conservació o de neteja a
què es refereix aquest article, repercutint-ne el cost als propietaris en tot allò que es refereixi al
deure de conservació que els correspon.”.

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

3.Els articles 9 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de sòl; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), estableixen l’obligació dels propietaris de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin
estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.

4.Per el compliment de les obligacions, l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme disposa que: “Les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la
legislació sectorial, estan incloses en aquests deures la conservació, i la rehabilitació de les
condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.

5.L’article 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre
protecció  de la legalitat urbanística.



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

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

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

1111....----    Iniciar    expedient d’ordre d’execució per la neteja ddddeeee    llllaaaa    ppppooooddddaaaa    ddddeeeellllssss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss,,,,    aaaarrrrbbbbuuuussssttttoooossss,,,,    ppppllllaaaannnntttteeeessss,,,,    
eeeettttcccc qqqquuuueeee    ssssoooobbbbrrrreeeessssuuuurrrrtttteeeennnn    ddddeeee    llllaaaa    ffffaaaaççççaaaannnnaaaa        ddddeeee    llllaaaa    ffffiiiinnnnccccaaaa que tot seguit es detallen:  

1.- En data 10/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Cau Ferrat  de Segur de Calafell, propietat de M. M. E.  
(Exp. 4303716000225) 

2.- En data 10/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Costes del Garraf de Segur Calafell, propietat de S. J. M.(Exp. 
4303716000226) 

3.- En data 1/12/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al C. Xavier Montsalvatge de Calafell, propietat de Bankia sl  (Exp. 
4303716000228) 

4.- En data 13/1/2016 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades a Maestro Serrano, de Calafell, propietat de S. P. F. J.  (Exp. 
4303716000243) 

5.- En data 21/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Espanya  de  Segur de Calafell, propietat de T. B. M.  
(Exp. 4303716000246). 

6.- En data 10/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades c. Mexic  de Segur de  Calafell, propietat de G. V. R.  (Exp. 
4303716000250) 

7.- En data 2/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Txecoslovaquia de Segur de  Calafell, propietat de A. 
G. C. (Exp 4303716000251) 

8.- En data 11/12/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Av França   de Segur de Calafell, propietat de Solvia 
Activos SA i NIF núm. A66047945 (Exp. 4303716000252) 

9.- En data 1/11/2015 , per la neteja de la poda dels arbres, arbustos, plantes, etc que sobresurten 
de la façana  de la finca  situades al c. Costes del Garraf    de Segur de Calafell, propietat de M. 
M. l. M. (Exp. 4303716000253) 

2222....----    Concedir als interessats i responsables del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 
15 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, perquè pugui examinar 
l’expedient i al·legui el que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 



3333.- Passat el termini atorgat, sense que s’hagi complert el requeriment esmentat, aquest 
Ajuntament, continuarà amb el tràmit corresponent acordant l’execució subsidiària de l’expedient, 
a costa i amb càrrec de la part obligada, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució. 

4444....----    Advertir que contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

5555....----    Notificar aquesta resolució a l’interessat . 

2222....6666....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    TTTTAAAAXXXXAAAA    GGGGRRRRUUUUAAAA    VVVVEEEEHHHHIIIICCCCLLLLEEEE    BBB-sss    

1. Amb data 25/05/2015 es va imposar denuncia de transit al vehicle amb número de matrícula 
X-5204-X per no tenir assegurança del vehicle .

2. A conseqüència d’aquesta infracció es va retirar el vehicle esmentat amb el servei de grua 
municipal i es va traslladar al dipòsit municipal.

3. El dia 25/05/2015 la Sr. I. Mu.  presenta instància davant aquest Ajuntament ( núm. reg. 
18984/15), en la què demana la devolució satisfeta de la taxa de retirada de vehicles. 

Fonament de DretFonament de DretFonament de DretFonament de Dret    

1. Vista l’Ordenança Fiscal 2.1.4 de Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i objectes
abandonats o estacionats defectuosament  o abusivament  a la via pública. Article 2.1 2
“Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les activitats municipals
consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitja de la grua municipal, el seu
trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal de Vehicles, i la seva immobilització mitjançant paranys,
sempre que aquestes actuacions estiguin motivades per infraccions de les normes de circulació
i altres ordenances i reglaments municipals”.

2. Vist l’informe de data 01/02/2016 de ratificació de l’agent 092 que diu:” L’agent que subscriu
es RATIFICA en el contingut de la denuncia confeccionada, ja que el dia i hora ressenyat a la
mateix es va consultar al SIP via missatge per radio a la SCCPL i el vehicle Ford Transit amb
plaques de matricula B-5204-JP no tenia assegurança en vigor, no presenta in situ el conductor
de la mateixa cap rebut bancari de tenir assegurat el vehicle...”

3. Vist l’informe 15/2016 de la cap de negociat de Via Pública que s’adjunta a l’expedient.

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. Desestimar la sol·licitud del Sr. I. M. sobre la devolució de la Taxa per la retirada de vehicles, ja 
que l’agent sancionador es ratifica en totes les actuacions fetes.

2. Notificar la present resolució al Sr. I. M. 

2222....6666....5555....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    TTTTAAAAXXXXAAAA    GGGGRRRRUUUUAAAA    VVVVEEEEHHHHIIIICCCCLLLLEEEE     

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    

PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    TTTTAAAAXXXXAAAA    GGGGRRRRUUUUAAAA    VVVVEEEEHHHHIIIICCCCLLLLEEEE     

FFFFeeeettttssss    

1. Amb data 28/08/2015 es va imposar denuncia de transit al vehicle amb número de matrícula 
X-6738-X  per mal estacionament el dia de mercat setmanal.

2. A conseqüència d’aquesta infracció es va retirar el vehicle esmentat amb el servei de grua 
municipal i es va traslladar al dipòsit municipal.

3. El dia 29/08/2015 la Sr. S. P. R.  presenta instància davant aquest Ajuntament ( núm. reg. 
30257/15), en la què demana la devolució satisfeta de la taxa de retirada de vehicles. 

Fonament de DretFonament de DretFonament de DretFonament de Dret    

1. Vista l’Ordenança Fiscal 2.1.4 de Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i objectes
abandonats o estacionats defectuosament  o abusivament  a la via pública. Article 2.1 2
“Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les activitats municipals
consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitja de la grua municipal, el seu
trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal de Vehicles, i la seva immobilització mitjançant paranys,
sempre que aquestes actuacions estiguin motivades per infraccions de les normes de circulació
i altres ordenances i reglaments municipals”.

2. Vist l’informe de data 01/02/2016 de ratificació de l’agent 056 que diu:” L’agent que subscriu
es RATIFICA en els fets de la denuncia .

3. Vist l’informe 15/2016 de la cap de negociat de Via Pública que s’adjunta a l’expedient.

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. Desestimar la sol·licitud del Sr. S. P. R. sobre la devolució de la Taxa per la retirada de 
vehicles, ja que l’agent sancionador es ratifica en totes les actuacions fetes.

2. Notificar la present resolució al Sr. S. P. R. 

2222....6666....6666....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    TTTTAAAAXXXXAAAA    GGGGRRRRUUUUAAAA    VVVVEEEEHHHHIIIICCCCLLLLEEEE    222 FFFFeeeettttssss    

1. Amb data 25/08/2015 es va imposar denuncia de transit al vehicle amb número de matrícula 
X-2926-X per mal estacionament el dia de mercat setmanal .

2. A conseqüència d’aquesta infracció es va retirar el vehicle esmentat amb el servei de grua 
municipal i es va traslladar al dipòsit municipal.

3. El dia 27/08/2015 la Sr. A. G. V.  presenta instància davant aquest Ajuntament ( núm. reg. 
30118/15), en la què demana la devolució satisfeta de la taxa de retirada de vehicles. 

Fonament de DretFonament de DretFonament de DretFonament de Dret    

1. Vista l’Ordenança Fiscal 2.1.4 de Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i objectes
abandonats o estacionats defectuosament  o abusivament  a la via pública. Article 2.1 2
“Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les activitats municipals
consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitja de la grua municipal, el seu
trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal de Vehicles, i la seva immobilització mitjançant paranys,
sempre que aquestes actuacions estiguin motivades per infraccions de les normes de circulació
i altres ordenances i reglaments municipals”.

2. Vist l’informe de data 01/02/2016 de ratificació de l’agent 056 que diu:” L’agent que subscriu
es RATIFICA en els fets de la denuncia .

3. Vist l’informe 15/2016 de la cap de negociat de Via Pública que s’adjunta a l’expedient.

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. Desestimar la sol·licitud del Sr. A. G. V. sobre la devolució de la Taxa per la retirada de 
vehicles, ja que l’agent sancionador es ratifica en totes les actuacions fetes.

2. Notificar la present resolució al Sr. A. G. V. 



2.6.7. 2.6.7. 2.6.7. 2.6.7. EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303716000044 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO 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. 4303716000044 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 08 de gener de 2016 hora 10.00 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. MD K.  podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “al carrer Baixador 41-43. Venda ambulant 
d’aliments peribles “alls”. Que el Sr. Kadir es coneixedor de l’OOMM del municipi de Calafell, 
sobre convivència ciutadana i ús d’espais públics “30 bosses d’alls”. Que els agent actuants ... 
realitzant vigilància a peu per la zona assignada, observen al identificat el Sr. K., realitzant 
venda ambulant d’aliments peribles. La persona interessada no desitja signar l’acta i s’informa 
verbalment.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 17 i 19 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 els articles "art.    17 1) 17 1) 17 1) 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi
en la seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca
d'autorització serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la
interrupció immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que
s'haguessin col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la
col·laboració d'altres serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions. art.19 1) i 2) .19 1) i 2) .19 1) i 2) .19 1) i 2) Té
caràcter de venda ambulant la realitzada fora d'un establiment comercial permanent, de manera
habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats.
Article    19 7) 19 7) 19 7) 19 7) L'Ajuntament vigilarà i garantirà que els titulars de les autoritzacions compleixin tot
allò que estableix la Llei, i podran arribar, com a mesura cautelar, en cas de presumpta infracció, a
intervenir els productes exhibits pel venedor, sense perjudici de les sancions que, si s'escau,
correspongui imposar legalment al presumpte infractor, Article    19191919        8) 8) 8) 8) Quan els productes
intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en aquesta modalitat, així com en els
casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, es procedirà a la seva destrucció o
lliurament a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció
del corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeixi en el termini màxim de
15 dies. Transcorregut aquest termini sense adopció de cap resolució respecte al destí que s'ha de
donar a les mercaderies intervingudes, es procedirà a la seva destrucció o lliurament a institució
benèfica, Article    19 10)19 10)19 10)19 10) l’ incompliment de les obligacions recollides en aquest article tindrà la
consideració de falta greu, llevat dels casos en què s'hagi generat una situació de perill, en què es



considerarà falta molt greu" de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i 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. MD K. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17 i 19 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. MD K. en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal 
que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:

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

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

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

2.6.8. 2.6.8. 2.6.8. 2.6.8. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA DESESTIMACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA GRUA VEHICLE 6914DESESTIMACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA GRUA VEHICLE 6914DESESTIMACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA GRUA VEHICLE 6914DESESTIMACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA GRUA VEHICLE 6914----CDGCDGCDGCDG 

FetsFetsFetsFets    

1. Amb data 15/02/2015 es va imposar denuncia de transit al vehicle amb número de matrícula
X-6914-X .



2. A conseqüència de l’ infracció es va retirar el vehicle esmentat amb el servei de grua municipal i 
es  va traslladar al dipòsit municipal.

3. El dia 21/03/2015 la Sra. J. C.  en representacio de M. S. C. respectivament,  
presenta instància davant aquest Ajuntament ( núm. reg. 10541/15), en la què demana la 
devolució satisfeta de la taxa de retirada de vehicles. 

Fonament de DretFonament de DretFonament de DretFonament de Dret    

1. Vista l’Ordenança Fiscal 2.1.4 de Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i objectes
abandonats o estacionats defectuosament  o abusivament  a la via pública. Article 2.1 2
“Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de les activitats municipals
consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitja de la grua municipal, el seu
trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal de Vehicles, i la seva immobilització mitjançant paranys,
sempre que aquestes actuacions estiguin motivades per infraccions de les normes de circulació
i altres ordenances i reglaments municipals”.

2. Vist l’informe de data 01/02/2016 de ratificació de l’agent 054 que diu:” L’agent que subscriu
es RATIFICA en els fets de la denuncia .

3. Vist l’informe 18/2016 de la cap de negociat de Via Pública que s’adjunta a l’expedient.

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. Desestimar la sol·licitud de la Sra. M. S. C. sobre la devolució de la Taxa per la retirada de 
vehicles, ja que l’agent sancionador es ratifica en totes les actuacions fetes.

2. Notificar la present resolució a la Sra. M. S. C. 

2.6.9. 2.6.9. 2.6.9. 2.6.9. DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS.176, 259, 260 i 261 DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS.176, 259, 260 i 261 DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS.176, 259, 260 i 261 DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS.176, 259, 260 i 261 

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

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

1. “DECRET 176 1. “DECRET 176 1. “DECRET 176 1. “DECRET 176 de data 01/02/2016de data 01/02/2016de data 01/02/2016de data 01/02/2016



IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT    

Aprovació del padró del transport escolar de mes de febrer de 2016 

FetsFetsFetsFets    

Vista  la relació  del  mes de febrer de  2016  de  rebuts corresponents a  la taxa pel servei de 
transport escolar, que compren  270  rebuts, l’import total  dels  quals ascendeix en el seu conjunt 
a 12.681,00 euros, IVA inclòs. 

Fonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dretFonaments  de dret    

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

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

3. Vist l’informe  del Departament  de Via Publica núm. 4/2016.

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

ResolucióResolucióResolucióResolució    

1. Aprovar  el  padró  del  mes de febrer de  2016  corresponent a la taxa  pel  servei de transport
escolar, que  compren  270  rebuts,  per  import  total  de  12.681,00 euros,  IVA inclòs.

2. Notificar la present resolució al Departament  Tresoreria.”

2. “DECRET 259 de data 04/02/20162. “DECRET 259 de data 04/02/20162. “DECRET 259 de data 04/02/20162. “DECRET 259 de data 04/02/2016
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient relatiu a petició d’autorització  per instal·lar una parada de venda de berenars el dia 5 de 
febrer. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 2 de febrer de 2016 amb registre 
d’entrada 3748, per la Sra. Mª C. De Sa, en la que sol·licita autorització per instal·lar una 
parada de venda de berenars el dia 5 de febrer de les 15:00 fins les 17:00 hores a la porta de 
l’escola La Ginesta de Segur de Calafell i Calafell amb motiu del Carnaval 2016.
2. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja 
de l'espai ocupat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Que segons informe del departament de sanitat qualsevol activitat alimentària te uns requisits
mínims a seguir:

“Les activitats amb menjar han de complir les correctes pràctiques alimentaries següents: 

Formació en manipulació d’ aliments per les persones que estiguin en contacte directe amb els 
aliments. Dur a terme unes pràctiques higiènics-sanitàries correctes.  



El titular de la seguretat dels aliments és la persona que ha de fer una declaració responsable del 
compliment dels requisits que estableix la normativa específica. 
Dotar d’ aigua potable freda i/o calenta els llocs on facin manipulació alimentària.  
Disposar de dosificador  de sabó i paper eixugamans.  
Portar roba de treball o davantal/bata per cobrir l’ indumentària  de carrer.  
Evitar la presència d’ animals de companyia a la parada.  
Fer servir refrigerador, expositors o vitrines refrigerades pels aliments que ho requereixen.  
Protegir del públic tots els productes alimentaris que ho requereixin amb expositors o vitrines i 
embolcallar-los cas que sigui necessari.  
Transport d’ aliments s’ha de fer higiènicament  i en les condicions que indiquen els fabricants.  
Conèixer la procedència dels aliments comprats  (factura/albarà). Fer-ho amb proveïdors autoritzats.  
Heu de tenir una galleda d’ escombraries amb tapa d’ accionament no manual.  
Utilitzar tendals o altres sistemes per protegir els aliments de les inclemències meteorològiques,  de 
radiació solar, pluja i vent, etc.  
No utilitzar superfícies ni utensilis de fusta. 
El personal que manipula el producte alimentari i cobra l’ import de la mercaderia alhora ha d’ 
utilitzar mesures de protecció sanitària adequades (pinces, guants, etc.) per evitar qualsevol risc de 
contaminació encreuada. 
No fumar on ho indiqui la legislació vigent.  
Prohibició de consum de begudes alcohòliques pels menors. 
Gestió dels residus adient. 
Respecte al tema del "remolc" i al servir aliments ha de tenir un bany complet a prop que es pugui 
utilitzar durant tot el temps que duri l'activitat i que estigui en bones condicions higièniques  i cas 
contrari, ha d'habilitar un el titular.” 

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

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

Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar la petició  per la Sra. Mª C. De Sa, en la que sol·licita autorització per instal·lar una 
parada de venda de berenars el dia 5 de febrer de les 15:00 fins les 17:00 hores a la porta de 
l’escola La Ginesta de Segur de Calafell i Calafell amb motiu del Carnaval 2016. 
2222....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 
3333....---- 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, o canviar 
la ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

 4444....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei.” 

3333.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    222266660000    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00004444////00002222////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització  per instal·lar una parada de venda d’entrepans i cotó 
sucre, els dies 4, 5 ,6 i 7 de febrer. 



FetsFetsFetsFets    

1. Vista les  instàncies presentades en aquest Ajuntament el 15 de desembre de 2015, el 21 de 
gener de 2016 i el 2 de febrer de 2016 amb registre d’entrada 42899, 2313 i 3833 respectivament, 
pel Sr. D. M. M., en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada de venda d’ entrepans el 
dia 5 de febrer a la Ronda Sant Miquel, el 6 de febrer a la Plaça Països Catalans i el diumenge 
dia 7 de febrer al Passeig de la Unió amb motiu del Carnaval 2016. Així mateix pel dijous 4 de 
febrer una parada de cotó de sucre a la Plaça de l’ Ajuntament i pel dissabte 6 de febrer una 
parada de cotó de sucre a la Plaça Països Catalans.
2. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de 
l'espai ocupat.

3. Que el tècnic en protecció civil informa del següent: 

“Que com a criteri general no es podran instal·lar parades : 
En zones d’altres establiments 
Separats de la zona de pas 
No disposar d’elements de risc: butà o similar.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Que segons informe del departament de sanitat qualsevol activitat alimentària te uns requisits
mínims a seguir:

“Les activitats amb menjar han de complir les correctes pràctiques alimentaries següents: 

Formació en manipulació d’ aliments per les persones que estiguin en contacte directe amb els 
aliments. Dur a terme unes pràctiques higiènics-sanitàries correctes.  
El titular de la seguretat dels aliments és la persona que ha de fer una declaració responsable del 
compliment dels requisits que estableix la normativa específica. 
Dotar d’ aigua potable freda i/o calenta els llocs on facin manipulació alimentària.  
Disposar de dosificador  de sabó i paper eixugamans.  
Portar roba de treball o davantal/bata per cobrir l’ indumentària  de carrer.  
Evitar la presència d’ animals de companyia a la parada.  
Fer servir refrigerador, expositors o vitrines refrigerades pels aliments que ho requereixen.  
Protegir del públic tots els productes alimentaris que ho requereixin amb expositors o vitrines i 
embolcallar-los cas que sigui necessari.  
Transport d’ aliments s’ha de fer higiènicament  i en les condicions que indiquen els fabricants.  
Conèixer la procedència dels aliments comprats  (factura/albarà). Fer-ho amb proveïdors autoritzats.  
Heu de tenir una galleda d’ escombraries amb tapa d’ accionament no manual.  
Utilitzar tendals o altres sistemes per protegir els aliments de les inclemències meteorològiques,  de 
radiació solar, pluja i vent, etc.  
No utilitzar superfícies ni utensilis de fusta. 
El personal que manipula el producte alimentari i cobra l’ import de la mercaderia alhora ha d’ 
utilitzar mesures de protecció sanitària adequades (pinces, guants, etc.) per evitar qualsevol risc de 
contaminació encreuada. 
No fumar on ho indiqui la legislació vigent.  
Prohibició de consum de begudes alcohòliques pels menors. 
Gestió dels residus adient. 
Respecte al tema del "remolc" i al servir aliments ha de tenir un bany complet a prop que es pugui 
utilitzar durant tot el temps que duri l'activitat i que estigui en bones condicions higièniques  i cas 
contrari, ha d'habilitar un el titular.” 



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

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

Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar la petició  pel Sr. D. M. M., en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada 
de venda d’ entrepans el dia 5 de febrer a la Ronda Sant Miquel, el 6 de febrer a la Plaça Països 
Catalans i el diumenge dia 7 de febrer al Passeig de la Unió. Així mateix pel dijous 4 de febrer una 
parada de cotó de sucre a la Plaça de l’ Ajuntament i pel dissabte 6 de febrer una parada de 
cotó de sucre a la Plaça Països Catalans, d’acord amb plànols adjunts, amb motiu del Carnaval 
2016. 
2222.... Que aquesta autorització està subjecta al pagament de la taxa corresponent, l’ ocupació 
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.

3333....----    Que hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 
4444....---- 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, o canviar 
la ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

5555....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei.” 

4444.... ““““DDDDEEEECCCCRRRREEEETTTT    222266661111    ddddeeee    ddddaaaattttaaaa    00004444////00002222////2222000011116666
IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL''''EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT

Expedient relatiu a petició d’autorització  per instal·lar una parada de venda de berenars el dia 5 de 
febrer. 

FFFFeeeettttssss    

1. Vista la instància presentada en aquest Ajuntament el 2 de febrer de 2016 amb registre 
d’entrada 3866, per la Sra. M. O. M., en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada de 
venda de berenars el dia 5 de febrer a partir de les 16:30 hores a la porta de l’escola Vilamar de 
Calafell amb motiu del Carnaval 2016.
2. Que l’autoritzat a realitzar l’activitat serà responsable de mantenir en tot moment la neteja 
de l'espai ocupat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Que segons informe del departament de sanitat qualsevol activitat alimentària te uns requisits
mínims a seguir:

“Les activitats amb menjar han de complir les correctes pràctiques alimentaries següents: 

Formació en manipulació d’ aliments per les persones que estiguin en contacte directe amb els 
aliments. Dur a terme unes pràctiques higiènics-sanitàries correctes.  



El titular de la seguretat dels aliments és la persona que ha de fer una declaració responsable del 
compliment dels requisits que estableix la normativa específica. 
Dotar d’ aigua potable freda i/o calenta els llocs on facin manipulació alimentària.  
Disposar de dosificador  de sabó i paper eixugamans.  
Portar roba de treball o davantal/bata per cobrir l’ indumentària  de carrer.  
Evitar la presència d’ animals de companyia a la parada.  
Fer servir refrigerador, expositors o vitrines refrigerades pels aliments que ho requereixen.  
Protegir del públic tots els productes alimentaris que ho requereixin amb expositors o vitrines i 
embolcallar-los cas que sigui necessari.  
Transport d’ aliments s’ha de fer higiènicament  i en les condicions que indiquen els fabricants.  
Conèixer la procedència dels aliments comprats  (factura/albarà). Fer-ho amb proveïdors autoritzats.  
Heu de tenir una galleda d’ escombraries amb tapa d’ accionament no manual.  
Utilitzar tendals o altres sistemes per protegir els aliments de les inclemències meteorològiques,  de 
radiació solar, pluja i vent, etc.  
No utilitzar superfícies ni utensilis de fusta. 
El personal que manipula el producte alimentari i cobra l’ import de la mercaderia alhora ha d’ 
utilitzar mesures de protecció sanitària adequades (pinces, guants, etc.) per evitar qualsevol risc de 
contaminació encreuada. 
No fumar on ho indiqui la legislació vigent.  
Prohibició de consum de begudes alcohòliques pels menors. 
Gestió dels residus adient. 
Respecte al tema del "remolc" i al servir aliments ha de tenir un bany complet a prop que es pugui 
utilitzar durant tot el temps que duri l'activitat i que estigui en bones condicions higièniques  i cas 
contrari, ha d'habilitar un el titular.” 

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

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

Per tant, resolc, 

RRRREEEESSSSOOOOLLLLCCCC::::    

1111....---- Autoritzar la petició  per la Sra. M. O. M., en representació de l’Associació de pares i mares de 
l’escola Vilamar, en la que sol·licita autorització per instal·lar una parada de venda de berenars 
embassats per recaptar fons per viatge fi de curs dels alumnes de sisè, el dia 5 de febrer a partir de 
les 16:30 hores a la porta de l’escola Vilamar de Calafell amb motiu del Carnaval 2016. 2222....----    Que 
hauran de prendre les mesures de seguretat  i higiene segons normativa vigent. 
3333....---- 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, o canviar 
la ubicació de la tauleta en cas d’altres actes organitzats. 

4444....---- Notificar als interessats i a la Policia Local a efectes de la seva vigilància i control, en funció de 
les circumstàncies del servei.” 

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



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

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

2222....6666....11110000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000111122220000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 10 de gener de 2016 hora 04.50  per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. V. G. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “avda. Sant Joan de Déu núm. 100. Insultar als 
agents actuants amb paraules textuals tal com: “Hijos de puta, eres un cabron y me cago en tu 
puta madre”. El identificat es autor d’un delicte lleu de danys reflexat en el atestat ... Es parer dels 
agents que el motiu pel que el identificat els insulta es perquè ha  estat vist in situ com punxava un 
pneumàtic d’una furgoneta i a més a mes se li han intervingut dos
navalles que portava que se han adjuntat al atesta ....”.    

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest article 74.1.a 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 “74. 1. ... a) Originar desordres als espais o establiments públics.” 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: 



Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern, com a  òrgan competent, l’adopció del següent 
acord: 

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr. J. V. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb l’article 74 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. Javier Vizuete Gutierrez en qualitat d'interessat i presumpte 
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions 
següents:

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

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

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

2.6.11. 2.6.11. 2.6.11. 2.6.11. EXPEDIENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303715002536 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO L’APROVACIO D’INCOACIO 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. 4303715002536 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 20 de desembre de 2015 hora 03.25 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. C. S. podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “a l’avinguda Mossèn Jaume Soler, 20. Art. 
81.1:”Pertorbar la tranquil·litat pública amb crits, escàndols, baralles i tumults.” Art. 74.1.B: 
“Desobeir els mandats de l’autoritat.” Observacions: El fet infringit consisteix en cridar de forma 
reiterada en via pública, requerint els agents actuants fins en 4 ocasions perquè cessi en l’activitat, 
fent cas omís. Incidència: Que els agents actuants es trobaven realitzant control estàtic de 
seguretat ciutadana i trànsit quan la persona identificada es trobava cridant a altres persones. 
Que davant d’aquesta pertorbació, els agents l’han hagut de donar ordres reiterades perquè 
cessi en l’activitat. ”.

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 74.1.B i 81.1 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 als articles “Article 74.1. Sempre que no siguin constitutius d'infracció penal per la
seva gravetat, els següents comportaments seran considerats faltes greus: a) Originar desordres als
espais o establiments públics. Article 81.1. No és permès: a) Pertorbar la tranquil·litat pública amb
crits, escàndols, baralles i tumults.”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. J. C. S. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 74.1.B i 81.1 de l'ordenança municipal 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el 
seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

2. Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D./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. Jonhatan Carbó Sevillano en qualitat d'interessat i presumpte 
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions 
següents:

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



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

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

2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 2.7. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. PROPOSTA DE RENUNCIA PRCIAL DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI PROPOSTA DE RENUNCIA PRCIAL DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI PROPOSTA DE RENUNCIA PRCIAL DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI PROPOSTA DE RENUNCIA PRCIAL DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE D’OCUPACIÓ DE D’OCUPACIÓ DE D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE REBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE REBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE REBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE REBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A 
PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, CONVOCATÒRIA PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, CONVOCATÒRIA PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, CONVOCATÒRIA PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, CONVOCATÒRIA 
2014.2014.2014.2014.    

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 28 de juliol de 2014 mitjançant el decret d’alcaldia número 42334 es va acordar
l’acceptació  de la  subvenció de 72.941,58 euros per a la realització del  Programa de
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció
que regula l’Ordre EMO/174/2014.

2. Segons resolució d’atorgament, la subvenció està dividida en 2 blocs:

Bloc 1Bloc 1Bloc 1Bloc 1    
Expedient: 2014/PRMI/SPO/0015/EX02 
Projecte: Conservació di manteniment del patrimoni històric de Calafell 
Subvenció: 32.058,48 euros per la contractació de 4 treballadors 

Expedient: 2014/PRMI/SPO/0015/EX03 
Projecte: manteniment dels torrents i solars de Calafell 
Subvenció: 40.073,10 euros per la contractació 5 de treballadors 

Bloc 2Bloc 2Bloc 2Bloc 2    
Expedient 2014/PRMI/SPO/015/AF01 
Subvenció: 810 euros per a la realització d’accions formatives adreçades als 9 treballadors 

3. Una vegada realitzada la justificació econòmica del programa es constata que l’import total
justificat és de 65.826,08 euros

Accions Import atorgat Import justificat Import renuncia 
Accions 
experiència 
laboral 

72.131,58 65.597,64 6.533,94 

Acció 
formativa 

810,00 228,44 581,56 

65.826,08 7.115,50 

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



1. Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció

2. En el punt 19.4 Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar-ne l justificació
econòmica davant de Servei d’Ocupació de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar
des de la finalització de la darrera acció.

3. En el punt 23.2 s’especifica que en el cas de que la quantitat corresponent al total de
despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l’entitat beneficiària podrà
renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda
indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució
corresponent.

4. La tècnica de treball Anna Juncosa Ferrer, emet informe amb data 11 de febrer de 2016 el
quan queda unit 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. - OCUPACIÓ i per unanimitat acorda: 

1. Renunciar a l’import de  7.115,50  euros no justificats corresponents al Programa Treball i

Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció que

regula l’Ordre EMO/174/2014.

2. Donar compte al Servei d’Ocupació de Catalunya i als departaments d’Intervenció i

Tresoreria de l’Ajuntament.

DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,    PEL PEL PEL PEL 
QUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXT RT RT RT REFEFEFEFÓS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RAL I DE RAL I DE RAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNYA YA YA YA 
EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN    LOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE A    
L’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMBL’ORDRE DEL DIA, AMB    CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTELS SEGÜENTS ASSUMPTES: ES: ES: ES:     

4.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 4.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 4.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 4.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA D’APROVAR LA REALITZACIÓ DE L’ACTA FESTA DE LES IDEES EL DIA 20 DE PROPOSTA D’APROVAR LA REALITZACIÓ DE L’ACTA FESTA DE LES IDEES EL DIA 20 DE PROPOSTA D’APROVAR LA REALITZACIÓ DE L’ACTA FESTA DE LES IDEES EL DIA 20 DE PROPOSTA D’APROVAR LA REALITZACIÓ DE L’ACTA FESTA DE LES IDEES EL DIA 20 DE 
FEBRER AL MERCAT VELL, PARC DE LA SÍNIA I CARRETERA SANATORI ENTRE RAMBLA NOVA FEBRER AL MERCAT VELL, PARC DE LA SÍNIA I CARRETERA SANATORI ENTRE RAMBLA NOVA FEBRER AL MERCAT VELL, PARC DE LA SÍNIA I CARRETERA SANATORI ENTRE RAMBLA NOVA FEBRER AL MERCAT VELL, PARC DE LA SÍNIA I CARRETERA SANATORI ENTRE RAMBLA NOVA 
I PASSATGE DE LA UNIÓ.I PASSATGE DE LA UNIÓ.I PASSATGE DE LA UNIÓ.I PASSATGE DE LA UNIÓ.  

FetsFetsFetsFets    

1. La Festa de les Idees és la cloenda a una feina de més de tres mesos en la què han participat els
infants a través del Repte Baix Penedès. Aquest projecte té com a objectiu abordar una
problemàtica real i greu de la comarca: al Baix Penedès es recicla molt poc. Per això, els nois i
noies van identificar els frens del reciclatge i van proposar idees per superar-los. En aquesta
festa s’exposaran les 32 idees proposades per 31grups classe de 10 municipis de la comarca i es
donarà a conèixer la idea escollida per un jurat expert per ser duta a la pràctica.

2. L’empresa que organitza l’activitat és EcoPB i col·labora el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Agència de Residus de Catalunya, Ajuntament de



Calafell, Ecovidrio i Ecoembes. Les activitats que es faran són: inflables, exposicions, jocs 
d’habilitats, activitats esportives, jocs construïts amb material recuperat, tallers. 

3. S’han fet diferents reunions amb l’empresa qui organitza l’acta amb tots els departaments de
l’Ajuntament que estan implicats i es va demanar un informe de cada departament per tal de
poder realitzar l’acta.

4. Els departaments que han fet l’informe per tal de poder realitzar l’acta són: medi ambient,
urbanisme, mobilitat, sanitat i ensenyament. Tots els informes presentats són favorables i
s’adjunten a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de

règim local de Catalunya.
3. El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats
en espais oberts

4. LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
5. El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció

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: 

PPPPRIMERRIMERRIMERRIMER.  Autoritzar la realització de l’acta FESTA DE LES IDEES el 20 de febrer de 10:00 a 14:00 al 
Mercat Vell, Parc de la Sínia i Carretera Sanatori entre Rambla Nova i passatge de la Unió, sempre i 
quan s’acompleixin totes i cadascuna de les directrius assenyades en els diferents informes de cada 
departament. 

SEGON. SEGON. SEGON. SEGON. Donar compte del present acord als interessats i als Departaments de sanitat, departament 
medi ambient, departament mobilitat i departament d’urbanisme. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:40, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




