
Página 1

Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: JGL2016/8JGL2016/8JGL2016/8JGL2016/8    

A Calafell, en data 22 de febrer de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyo 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. 

ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS::::    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 

NO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTSNO ASSISTENTS::::    
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 

ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS:S:S:S: 
SR. JOSE MANUEL TEJEDOR GONZALEZ 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr. JUAN JOSE GARCIA ÀLVAREZ 
SR. JESUS BENEDICTO CALAHORRA 
SR. MIGUEL ANGEL PERIN TIENDA 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1.1.1.----    APROVACIO ACTAAPROVACIO ACTAAPROVACIO ACTAAPROVACIO ACTA    
´ 
1.1. JGL2016/5 ordinari 04/02/2016 

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 SOBRE LA SOL•LICITUD D’EXCEDÈNCIA PER MOTPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD D’EXCEDÈNCIA PER MOTPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD D’EXCEDÈNCIA PER MOTPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOL•LICITUD D’EXCEDÈNCIA PER MOTIUS DE IUS DE IUS DE IUS DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL D’UNA TREBALLADORA D’AQUESTA CORPORACIÓ.COOPERACIÓ INTERNACIONAL D’UNA TREBALLADORA D’AQUESTA CORPORACIÓ.COOPERACIÓ INTERNACIONAL D’UNA TREBALLADORA D’AQUESTA CORPORACIÓ.COOPERACIÓ INTERNACIONAL D’UNA TREBALLADORA D’AQUESTA CORPORACIÓ.   

Fets Fets Fets Fets 

1. El 1 de febrer de 2016,  té entrada en aquesta Corporació (RGE número 3595) instància de
l’empleada senyora  I. O. P., en què sol·licita una excedència  amb efectes del 12 de març i
fins al 3 d’abril de 2016. En la instància adjunta certificat de la Fundació Adaic de Barcelona,
en què exposen que l’esmentada empleada “realitza una col·laboración de Cooperació
al desenvolupament Cooperació Internacional) de l’ASSOCIACIÓ D’AJUDA A
L’IMMIGRANT 2009 DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ  (Adaic), durant el període del 12 de
març al 3 d’abril de 2016”.
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2. L’esmentada empleada és treballadora en règim de personal laboral interina ocupant el lloc de
treball de tècnic d’immigració adscrita al Departament de Benestar Social. El grup professional
a efectes de cotització és el 02.

3. El 15 de febrer de 2016, la coordinadora de Benestar Social emet informe en el qual proposa
l’autorització a la petició formulada per no dificultar la dinàmica del servei.

4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 058/2016/RH/CG, de data 15 de
febrer de 2016, que queda unit a l’expedient.

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

1. Article 51 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual exposa
que la jornada de treball, permisos i vacances del personal laboral serà el que s’estableixi en el
propi EBEP i en la legislació laboral corresponent.

2. Article 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors el qual disposa que els drets i obligacions de la relació
laboral es regulen, entre d’altres, pels convenis col·lectius d’aplicació.

3. Article 21.3 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Calafell el qual disposa, pel que fa a les llicències i permisos retribuïts que “... En tot cas, seran
d’aplicació directa qualsevol precepte legal d’aplicació en l’àmbit de l’Administració pública que
reguli per nous supòsits els permisos retribuïts o millori les condicions que resulten del present
Conveni”.

4. Article 22.4 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell el
qual exposa que el personal laboral podrà obtenir la suspensió del contracte de treball amb
reserva de lloc de treball en el supòsit, entre d’altres, de prestar serveis o col·laborar en
organitzacions no governamentals o organismes internacionals.

5. Article 69  del Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de cotització i liquidació d’altres drets de la seguretat social, el qual diposa que “...En
els supòsits en què es trobi establert que el treballador per compte d'altri hagi de romandre en
alta en el règim de la Seguretat Social en el qual estigui enquadrat tot i que no percebi de la
seva empresa remuneracions computables en la base de cotització, es manté l'obligació de
cotitzar. Igualment subsisteix obligació de cotitzar durant els períodes de permisos i llicències
que no donin lloc a excedències en el treball.”

6. Article 7.1 de l’Ordre ESS /106/2014, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes
legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de
Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei 22/2013 , de 23 de desembre,
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, la qual estableix que “1. Quan el
treballador romangui en alta en el règim general i es mantingui l'obligació de cotitzar d'acord
amb el que disposa l'article 106.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de juny 20, sense que percebi remuneració
computable, s'ha de prendre com a base de cotització la mínima corresponent al grup de la
seva categoria professional”.

7. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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8. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

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

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

1. Concedir a la treballadora, senyora I. O. P., una suspensió del contracte de treball, amb reserva 
del lloc de treball, amb efectes del 12 de març i fins al 3 de abril de 2016, ambdós inclosos, per 
col·laborar en l’organització no governamental (ONG) Adaic de Barcelona.

2. Informar, a efectes de cotització a la Tresoreria General de la Seguretat Social que, durant el 
temps que romangui en aquesta situació subsistirà l’obligació de mantenir l’alta i cotitzar per 
aquest Ajuntament únicament per la part corresponent a la quota patronal derivada de 
contingències comunes, essent la base de cotització la mínima corresponent al seu grup 
professional.

3. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Benestar 
Social i Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals, així com a la gestoria que 
porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, i informar al Comitè d’Empresa i a les 
seccions sindicals pel seu coneixement i als efectes escaients. 

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS DE 15 DIES NATURALS CONSECUTIUS PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS DE 15 DIES NATURALS CONSECUTIUS PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS DE 15 DIES NATURALS CONSECUTIUS PROPOSTA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL PERMÍS DE 15 DIES NATURALS CONSECUTIUS 
PER FORMACIÓ DE PARELLA ESTABLE, SOL•LICITADA PER UN EMPLEAT PER FORMACIÓ DE PARELLA ESTABLE, SOL•LICITADA PER UN EMPLEAT PER FORMACIÓ DE PARELLA ESTABLE, SOL•LICITADA PER UN EMPLEAT PER FORMACIÓ DE PARELLA ESTABLE, SOL•LICITADA PER UN EMPLEAT D’AQUESTA D’AQUESTA D’AQUESTA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.CORPORACIÓ.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 3 de febrer de 2016, amb registre general d’entrada núm. 3854, el senyor S. R. L., 
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’agent de la Policia 
Local, adscrit al Departament de Seguretat Ciutadana, presenta instància davant 
d’aquesta Corporació en què sol·licita els quinze dies naturals consecutius de permís per 
formació de parella estable, període comprès del 22 de febrer al 7 de març de 2016, ambdós 
inclosos.

2. Juntament amb la instància acompanya l’escriptura de parella estable davant de notari, de 
data 26 de gener de 2016.

3. El 15 de febrer de 2016, el Departament de la Policia Local informa favorablement, a la petició 
de gaudir del permís durant el període sol·licitat. 

1. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0057/2016/RH/CG, d’15 de febrer de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
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1. Articles 1, 2 i 48.l) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

2. Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

3. Article 16 del Pacte Socio-econòmic del personal funcionari al Servei de l'Ajuntament de
Calafell, pel període 2010-2012.

4. Articles 3 i 53 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

5. 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.

6. Article 3 del Reial Decret 1777/1994, de 5 d’agost, d’adequació de les normes reguladores
dels procediments de gestió de personal a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

7. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local
de Catalunya i article 21.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.

8. Articles 53 i 300 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya.

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

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

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

1. Concedir a l’empleat,  senyor S. R. L., que ocupa el lloc de treball d’agent de la Policia Local, 
adscrit al Departament de Seguretat Ciutadana en règim de personal funcionari de carrera, 
el permís per l'absència al treball durant quinze dies naturals consecutius per formació de 
parella estable, comprès entre el 22 de febrer i el 7 de març de 2016, ambdós inclosos.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departament de Recursos 
Humans, de la Policia Local, i informar a la Junta de Personal i a les seccions sindicals d’aquest 
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes escaients. 
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2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. 2.1.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT PROPOSTA D’APROVACIÓ D'INTRODUCCIÓ DE VARIACIONS DE NÒMINES AL LLISTAT 
PROVISIONAL DEL MES DE GENER DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE GENER DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE GENER DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE GENER DE 2016.       

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

Aprovació d’introducció de variacions de nòmines al llistat provisional de GENER de 2016. 

FetsFetsFetsFets 

1. Des del Departament de Recursos Humans, una vegada abonades les nòmines del mes de
gener, s'ha comprovat l'existència de diferències respecte als imports del llistat provisional de
gener de 2016. Les diferències en els imports del llistat provisional del mes de gener són amb
motiu de diferències corresponents a Incapacitats Temporals (IT), per presentació de partes de
baixa mèdica una vegada feta la transferència corresponent.

2. Atès que s’ha detectat que en la nòmina de gener de 2016 de les següents empleades,  no s’ha
tingut en compte la reducció de jornada en el concepte d’antiguitat, per tant, cal regularitzar les
diferències en la nòmina del mes de febrer de 2016:

 CONCEPTE 
ANTIGUITAT 

IMPORT 
COBRAT AL 
MES DE GENER 

IMPORT 
CORRECTE DIFERÈNCIA 

M. 
F. 144,64 115,71 28,93 

D. R. 54,24 43,39 10,85 

C. A. 36,16 21,7 14,46 

M. L. 36,16 28,93 7,23 

M. A. 36,16 28,93 7,23 

3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2016 es va acordar aprovar i 
abonar les pràctiques de tir anuals realitzades a l’Escola de Seguretat Pública de Catalunya, 
efectuades pel personal adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el mes de 
desembre de 2015. Posteriorment, en data 03 de febrer de 2016, s’emet informe de l’Inspector 
Cap de la Policia Local de Calafell informant sobre una errada en l’assignació d’aquest 
abonament als agents A. C. F.,  P. de A. B. i A. F. G., els quals no van poder realitzar les 
pràctiques de tir, per tant s’ha de regularitzar en la nòmina del mes de febrer l’import abonat 
en aquest concepte.

4. 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. F., en senyor D. S. C. i el senyor X. G. 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.

5. Atès que de la regularització d’aquestes incidències es produeix una variació entre el llistat 
provisional de gener de 2016 ,  segons el detall següent i annex que s’adjunta: 
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CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    PROV. PROV. PROV. PROV. 

VARIACIONS VARIACIONS VARIACIONS VARIACIONS 
IT / altes IT / altes IT / altes IT / altes 

fóra nòminafóra nòminafóra nòminafóra nòmina    
DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU 

GENERGENERGENERGENER    SUMASUMASUMASUMA    

BRUTBRUTBRUTBRUT    685.880,54 685.880,54 685.880,54 

IRPFIRPFIRPFIRPF    
-

108.024,76 
-

108.024,76 -108.024,76

Quota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obrera    -41.980,48 0,72 -41.979,76 -41.979,76
Altres Altres Altres Altres 
deduccionsdeduccionsdeduccionsdeduccions    -11.774,72 -0,72 -11.775,44 -11.775,44

NETNETNETNET    524.100,58 524.100,58 524.100,58 
Quota SS Quota SS Quota SS Quota SS 
empresaempresaempresaempresa    212.146,99 724,20 212.871,19 212.871,19 

6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 063 de data 17 de febrer de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

2. L’aprovació de la introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de
gener de 2016, amb les conseqüents modificacions, segons detall de la part expositiva i l’annex
que s’adjunta a aquesta Resolució, i aplicar-les a la nòmina del mes de febrer de 2016 dels
treballadors pertinents.

2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. 2.1.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UNA EMPLEADA AL LLOC DE TREBALL PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UNA EMPLEADA AL LLOC DE TREBALL PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UNA EMPLEADA AL LLOC DE TREBALL PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ D’UNA EMPLEADA AL LLOC DE TREBALL 
DE TREBALLADORA SOCIAL, MITJANÇANT UN CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT, I DE TREBALLADORA SOCIAL, MITJANÇANT UN CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT, I DE TREBALLADORA SOCIAL, MITJANÇANT UN CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT, I DE TREBALLADORA SOCIAL, MITJANÇANT UN CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT, I 
CESSAMENT DEL CONTRACTE LABORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINATCESSAMENT DEL CONTRACTE LABORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINATCESSAMENT DEL CONTRACTE LABORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINATCESSAMENT DEL CONTRACTE LABORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINAT       

FetsFetsFetsFets    

1. L’1 de febrer de 2016, el Ple de la Corporació, va acordar l’aprovació definitiva de l’estructura
organitzativa de l’Ajuntament de Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs
de treball i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2016.
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2. En l’esmentat acord, que aprovava la relació de llocs de treball per a l’any 2016, s’acordava, 
entre d’altres, la creació d’un lloc de treball de treballador social, grup A2 de titulació, per tal 
de poder complir amb les ràtios marcades per la Generalitat de Catalunya.

3. La relació de llocs de treball aprovada definitivament per a l’any 2016, es va publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.058 de 15 de febrer de 2016, i al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona núm. 31 de 16 de febrer de 2016.

4. Atès que existeix la necessitat de cobrir aquest lloc de treball.

5. El 3 de juliol de 2012, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns núm. 2.812, es va resoldre 
contractar a la senyora M. F. M., a mitja jornada, com a treballadora social, amb efectes del 
dia 18 de juliol de 2012, i amb dependència al Departament de Benestar Social, mitjançant 
un contracte d’obra o servei determinat a temps parcial, amb l’objecte de cobrir la ràtio 
marcada per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, dins del contracte-
programa signat amb la Generalitat de Catalunya.

6. El 28 de novembre de 2013, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns núm. 5.371, es va 
ampliar temporalment la jornada laboral, causada per la manca d’efectius, i poder donar 
cobertura a l’oferta de serveis socials continguts en el contracte programa signat per aquest 
Ajuntament amb la Generalitat de Catalunya.

7. El 13 de juny de 2014, per Decret de la Regidoria de Serveis Interns núm. 3.517, es va resoldre 
prorrogar l’ampliació de la jornada de treball de l’esmentada empleada.

8. Atès que en el pressupost aprovat per a l’any 2016 existeix dotació pressupostària per atendre 
la cobertura d’aquest lloc.

9. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0062/2016/RH/CG, de 16 de febrer de 
2016, i que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 11.1 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, el qual estableix que “És personal laboral el que en virtut de contracte de
treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal
previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En
funció de la durada del contracte aquest podrà ser fix, per temps indefinit o temporal.”

2. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, sobre la durada dels contractes.

3. Article 49 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2015, de l’Estatut dels Treballadors sobre les
causes d’extinció de la relació laboral.

4. Article 103 de la Constitució espanyola respecte als principis de mèrit i capacitat per a l’accés a
la funció pública.

5. Article 20.DOS de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016.
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6. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

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

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

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

1. Extingir el contracte laboral per obra o servei determinat subscrit amb la senyora M. F. M. al 
Departament de Benestar Social d’aquesta Corporació, amb efectes de data 29 de febrer de 
2016.

2. Declarar raons d’excepcionalitat per poder contractar a una treballadora social, adscrita al 
Departament de Qualitat de Vida, donat que la seva contractació respon a una categoria 
laboral professional que té com a objecte donar un servei a essencial a la població, i que respon 
a les ràtios marcades per la Generalitat de Catalunya.

3. Contractar laboralment mitjançant un contracte d'interinitat, a la senyora Magda Forner 
Mestre, per tal de cobrir el lloc de treball vacant de treballadora social dins del Departament de 
Qualitat de Vida de la Corporació, a jornada complerta, amb efectes de l’1 de març de 2016 i 
fins a la provisió definitiva del lloc.

4. Fixar unes retribucions brutes mensuals corresponents com a treballadora social, grup A2, 
complement de destí 19, més la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin, 
següents: 

 Notificar aquesta resolució a la part  interessada, i donar trasllat als departaments de la Benestar 
Social, de Recursos Humans, i d’Intervenció i Tresoreria i a la gestoria que porta dels assumptes de 
personal, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals per al seu coneixement. 

Magda Forner MestreMagda Forner MestreMagda Forner MestreMagda Forner Mestre    Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària    
JornadaJornadaJornadaJornada    37,5 h/set. (100 %) 
Sou baseSou baseSou baseSou base    968,57 € E03/2300/1300000 
C. DestíC. DestíC. DestíC. Destí 421,43 € E03/2300/1300200 
C. EspecíficC. EspecíficC. EspecíficC. Específic 709,01 € E03/2300/1300200 
C. ProductivitatC. ProductivitatC. ProductivitatC. Productivitat 206,10 € E03/2300/1500002 
Sou total brut Sou total brut Sou total brut Sou total brut (sense pagues extres)    2.305,11 € 
PP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou basePP Extra sou base    117,73 € E03/2300/1300000 
PP Extra C. destíPP Extra C. destíPP Extra C. destíPP Extra C. destí    70,24 € E03/2300/1300200 
PP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. EspecíficPP C. Específic    118,17 € E03/2300/1300200 
Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    855,18 € E03/2300/1600000 
Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual Total cost mensual (incloses pagues extres)     3.466,43€ 
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2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. 2.1.5. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE D’ACORD SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ADSCRIPCIÓ, EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA SERVEIS, A UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ, PER UN AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.CORPORACIÓ, PER UN AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.CORPORACIÓ, PER UN AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.CORPORACIÓ, PER UN AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 28 de gener de 2016, la Junta de Govern Local va acordar adscriure temporalment, en 
comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia Local de Calafell, per la 
realització d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor C. A. R., pel termini 
d’un any prorrogable fins a dos anys, per les causes que consten en la relació de fets, amb 
data d’efectes del 15 de febrer 2016, condicionat a l’obtenció del resultat d’apte a la revisió 
mèdica prèvia.

2. El 16 de febrer de 2016, amb registre general d’entrada núm. 5.682, el senyor C. A. R. 
presenta instància comunicant la no acceptació de la plaça en comissió de serveis abans 
esmentada.

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0061/2016/RH/CG, de data 16 de 
febrer de 2016, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

3. 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.

4. Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
concordant amb els articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que determinen la
competència de l’Alcalde en matèria de personal.

5. 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.

6. Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, de 22 de juny de 2015, de delegació 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. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2016 sobre
l’adscripció provisional, en comissió de serveis, a una plaça de caporal, al senyor C. A. R.
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2. Traslladar aquest acord a la persona interessada, i donar compte d’aquest acord a l’Inspector
en Cap de la  Policia Local,  al Departament de Seguretat Ciutadana, a la Intervenció i
Tresoreria Municipals, així com a la gestoria que porta els assumptes de personal, i informar a
la Junta de Personal i a les seccions sindicals,  pel seu coneixement i als efectes escaients.

2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 2.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA 
ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS        

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-004/2016  
ACM-009/1990        
Restabliment de Legalitat 
L. T. B.    Bar    
Espit Chupitos Monturiol

FetsFetsFetsFets    

1.En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda requerir a la titularitat de 
l’establiment un certificat emès per l’instal·lador del limitador-enregistrador on posi de manifest si 
hi han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat i si s’ha superat el nivell límit 
programat de l’aparell en algun moment.

2.En data 15 d’octubre de 2015, mitjançant RGE. 2015/39091 la titularitat presenta certificat 
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. C. P. R.

3.L’1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments 
de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls. 

4 El 13 de novembre de 2015, la Sra. R. B. emet acta d’inspecció núm. 08/2015 formant 
part de les actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de 
Govern Local de data 1 d’octubre de 2015 i on fa constar que l’activitat disposa d’un equip 
d’aire condicionat on la unitat exterior es troba ubicada a la façana exterior del local. . 

5.Al certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. C. P. R., “distribuïdor-instal·lador oficial de 
Cesva” de data 15 d’octubre de 2015, es procedeix a l’extracció de les dades 
enregistrades del dia 21/8/2015 al 8/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240058, indica que 
el limitador està programat per una activitat del grup IV amb una limitació de 75 dB(A) (emissió) i 
25 dB(A) (recepció) i  certifica que no s’han detectat incidències importants a la sala, fent constar 
que de forma esporàdica el dia 6 de setembre de 2015 una lectura de 90,1dB(A) en emissió i 33,5 
db(A) (recepció) a les 2 hores i que podria ser del soroll generat pels propis usuaris del local.

6.L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el 
dia 24 de setembre de 2015.

7.En data 17 de març de 2015 el senyor F. S. i V. emet informe de medició de l’aïllament 
acústic del local en el qual determina que el  valor global d'aïllament DnT,A, entre el local i el 
dormitori del pis 1º 2ª, és de 57 dB(A). 
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8. Un DnT,A de 57 dB(A) és inferior als 61 dB(A) considerat com el mínim valor  d’aïllament que
s’ha d’assolir entre l’activitat i l’habitatge, considerant que l’activitat estigui classificada dins del
grup IV (annex VIII de l’ordenança de sorolls)

9. A les dades extretes del limitador enregistrador s’observen nivells d’immissió a l’interior del local
al voltant de 87 dB(A) produïts pel propi funcionament de l’activitat i d’un nivell de 31,5 dB(A) en
recepció sobrepassant en horari nocturn els valors límits de soroll permesos establerts en el decret
176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la Llei 16/2002 , la qual cosa indica que, des d’un
punt de vista acústic, l’activitat que s’està duent a terme queda classificada dins del grup III i no pas
del grup IV (art. 10 de l’ordenança de soroll).

10.De les dades extretes del limitador s’extreu la conclusió que l’activitat no dóna compliment a
l’art 11 de ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi atès que no disposa
de l’aïllament mínim necessari per tal de poder disposar de música de fons ambiental.

Fonament de dret 

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar amb nom comercial 
Espit Chupitos, ubicat al carrer Monturiol, de Calafell, per trobar-se obert al públic  i 
desenvolupant l’activitat de bar sense donar compliment a l’article 20 i l’article 11 de la 
ordenança municipal de sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr a la senyora L. T. B. en qualitat de titular de l’activitat un termini 
d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte 
de que pugui tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les 
al·legacions així com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa 
dels seus drets i interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del 
dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent:

1. Tregui la unitat exterior de l’aire condicionat ubicada a la façana de l’edifici, i així donar 
compliment a l’art 20 de l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del 
municipi, i justificar que la nova ubicació compleix amb l’art 20 de l’ordenança de sorolls. 
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2. En cas de que vulgui disposar de música de fons ambiental haurà de millorar l’aïllament
acústic del local per una activitat, com a mínim, del Grup III amb un DnT,A mínim de 61
dB(A) i un aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB, donat que de les dades extretes del
limitador enregistrador s’observen nivells d’immissió a l’interior del local al voltant de 87
dB(A) produïts pel propi funcionament de l’activitat i d’un nivell de 31,5 dB(A) en recepció
sobrepassant en horari nocturn els valors límits de soroll permesos en ambient interior
d’acord amb el decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la Llei 16/2002 i així
poder disposar de música de fons ambiental.

3. Caldrà presentar un Estudi d'aïllament acústic a soroll aeri entre el local i el recinte veïnal
més sensible, realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control
degudament acreditada per la Generalitat donat que no es compleix amb l’art 11 de
l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi i amb l’annex 4 del
decret 176/2009 de 10 de novembre que desenvolupa la Llei 16/2002 de contaminació
acústica.

4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2, si no

s’ha dut a terme el requerit als punts 1, 2 i 3 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el

local per tal de donar compliment als articles 20 i 11 de la ordenança municipal de sorolls

presentant presentat, a més a més,  la documentació requerida, l’Ajuntament ordenarà  la

mesura no sancionadora de precinte de l’equip d’aire condicionat i el precinte de l’equip de

música, tot això amb independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient

sancionador.

5.5.5.5. NNNNotificar otificar otificar otificar la present resolució a la interessada.

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA 
ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS        

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    

RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE 
SOROLLS  

EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: 
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     

RL-005/2016  
ACM-118/2007        
Restabliment de Legalitat H. 
C. F. Bar Musical 
Kildo 
Monturiol

FetsFetsFetsFets    
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1.En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda requerir a la titularitat de 
l’establiment un certificat emès per l’instal·lador del limitador-enregistrador on posi de manifest si 
hi han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat i si s’ha superat el nivell límit 
programat de l’aparell en algun moment.

2.En data 15 d’octubre de 2015, mitjançant RGE. 2015/38698 la titularitat presenta certificat 
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. C. P. R.

3.L’1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments 
de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls. 

4 El 6 de novembre de 2015, la Sra. R. B. emet acta d’inspecció núm. 04/2015 formant part de les 
actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern 
Local de data 1 d’octubre de 2015 i on fa constar que l’activitat disposa d’un equip d’aire 
condicionat on la unitat exterior es troba ubicada a la façana exterior del local. . 

5.Al certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. C. P. R., “distribuïdor-instal·lador oficial de 
Cesva” de data 15 d’octubre de 2015, es procedeix a l’extracció de les dades 
enregistrades del dia 1/6/2015 al 8/10/2015 del limitador enregistrador núm. T240109, indica que 
el limitador està programat per una activitat del grup II amb una limitació de 94 dB(A) (emissió) i 28 
dB(A) (recepció) i  certifica que no s’han detectat incidències importants a la sala.

6.L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el 
dia 24 de setembre de 2015.

7.En data 7 de juny de 2007 el senyor R. B. D. emet informe de medició de l’aïllament 
acústic del local núm. LEMA830015-07R0 en el qual determina que l’aïllament a 63 Hz és de 47,8 
dB i a 125 Hz de 59,7 dB però en cap cas es determina l’aïllament global DnT A, entre el local i el 
recinte d’ús protegit més proper ni tampoc es determina l’aïllament acústic de façana D2m,  

nT, Atr. 

8. De tot es dedueix que per a que l’activitat pugui funcionar com a Bar Musical del Grup II cal
justificar l’aïllament global DnT, A entre en local i el recinte d’ús protegit més proper i determinar
l’aïllament acústic de façana D2m,nT,Atr i així donar compliment a l’art. 11 de la ordenança municipal
reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

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

1111.... IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar musical amb nom 
comercial Kildo, ubicat al carrer Monturiol de Calafell, per trobar-se obert al públic  i
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desenvolupant l’activitat de bar sense donar compliment a l’article 11 de la ordenança 

municipal de sorolls.  

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr al senyor H. C. F. en qualitat de titular de l’activitat un termini d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA de 10 

dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de que pugui tenir 

vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions així com 

presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 

interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del 
dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent:

1. Caldrà justificar l’aïllament global DnT,A, entre el local i el recinte d’ús protegit més proper 
i determinar l’aïllament acústic de façana D 2m,nT,Atr i que aquests valors d’aïllament siguin 
igual o superior a 71 dB(A) i 35 dB(A) respectivament i així donar compliment a l’art 11 de 
ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions del municipi.

2. Caldrà, una vegada determinat l’aïllament acústic global i de façana del local que la 
titularitat aporti la següent documentació tècnica justificativa:

• L’estudi d'aïllament acústic del local que determina l’aïllament global DnT,A, entre 
el local i el recinte d’ús protegit més proper i l’aïllament acústic de façana D 2m,nT,Atr 

entre el local i el recinte veïnal més sensible (annex 8 de l’ordenança de sorolls), 
realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat d'inspecció i control 
degudament acreditada per la Generalitat.

4. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2, si no 

s’ha dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el  local per 

tal de donar compliment als articles 20 i 11 de la ordenança municipal de sorolls presentant 

presentat, a més a més,  la documentació requerida, l’Ajuntament ordenarà  la  mesura no 

sancionadora de precinte de l’equip d’aire condicionat i el precinte de l’equip de 

música, tot això amb independència de la possibilitat de tramitar el corresponent expedient 

sancionador.

5. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr    la present resolució a la interessada. 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA 
ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS ORDENANÇA DE SOROLLS        

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    

RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ACCIONS PEL COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA DE 
SOROLLS  
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EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: EXPEDIENT RESTABLIMENT: RL-006/2016  
EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS: EXPEDIENT ACTIVITATS:     ACM-046/2009        
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:    Restabliment de Legalitat 
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     Antonio Esteban Alonso   
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     Bar  
NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:NOM COMERCIAL:  On Sempre 
UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ: UBICACIÖ:     Monturiol, 22  

FetsFetsFetsFets    

1.En data 24 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local acorda requerir a la titularitat de 
l’establiment un certificat emès per l’instal·lador del limitador-enregistrador on posi de manifest si 
hi han hagut o no incidències registrades a l’aparell instal·lat i si s’ha superat el nivell límit 
programat de l’aparell en algun moment.

2.En data 13 de novembre de 2015, mitjançant RGE. 2015/38445 la titularitat presenta certificat 
d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. F. S. i V.

3.L’1 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local acorda aprovar el Pla d’actuació als establiments 
de control del compliment de l’ordenança reguladora de sorolls. 

4 L’11 de novembre de 2015, la Sra. R. B. emet acta d’inspecció núm. 07/2015 formant part de les 
actuacions que conformen el pla d’actuació als establiments aprovat per Junta de Govern 
Local de data 1 d’octubre de 2015 i on fa constar que l’activitat disposa d’un equip d’aire 
condicionat on la unitat exterior es troba ubicada a la façana exterior del local. . 

5.Al certificat d’extracció d’incidències emès pel Sr. F. S. i V., “distribuïdor-instal·lador 
oficial de Cesva” de data 13 de novembre de 2015, es procedeix a l’extracció de les dades 
enregistrades el dia 23/8/2015 (registres aportats del 17/10/2013 fins el 23/10/2015) del 
limitador enregistrador núm. T234336, s’indica que el limitador està programat per una activitat del 
grup IV amb una limitació de 72 dB(A) (emissió) i 25 dB(A) (recepció) i es fa constar el següent:

• S’aprecien mesures d’emissió de la clientela generat pels propis usuaris del local 
amb nivells de 87dB(A).

• Que amb l’aïllament programat s’aprecien passades en recepció al arribar als 
85 dB(A) de pressió acústica a l’interior del local.

• El limitador marca passades en emissió i recepció ja que el soroll ocasionat per la 
clientela del local el capta el limitador.

• El tècnic fa costar que del 28/11/13 al 22/6/15 el limitador no ha estat connectat a 
la corrent.

6.L’aportació d’aquest certificat dona compliment a l’acord de Junta de Govern Local, celebrada el 
dia 24 de setembre de 2015.

7.En data 10 d’octubre de 2013 el senyor Ferran de la Torre, emet informe de medició de 
l’aïllament acústic del local en el qual determina que el valor global de l’aïllament DnT A, entre el 
local i el dormitori del pis 1er 1a és de 63 dB (A). 
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8. Del certificat d’extracció de les incidències del limitador enregistrador emès pel Sr. F. S. que les 
mesures d’emissió de la pròpia clientela del local arriba a nivells de 87 dB (A) la qual cosa indica 
que, des d’un punt de vista acústic, l’activitat que s’està duent a terme queda classificada dins 
del grup III i no pas del grup IV (art. 10 de l’ordenança de soroll) i que per tant no s’està 
donant compliment a l’art. 11 de la ordenança municipal.

Fonament de dret 

1. Ordenança reguladora de sorolls i les vibracions del municipi de Calafell.
2. Llei 11/2009. de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i

activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28

de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment de restabliment de la legalitat infringida contra el bar amb nom comercial 
On Sempre, ubicat al carrer Monturiol de Calafell, per trobar-se obert al públic  i 
desenvolupant l’activitat de bar sense donar compliment a l’article 11 de la ordenança 
municipal de sorolls.

2. CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr al senyor A. E. A. en qualitat de titular de l’activitat un termini d’AAAAUUUUDDDDIIIIÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA 

de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta acord, a l’efecte de que pugui 

tenir vista de l’expedient i, si ho considera convenient, pugui formular les al·legacions així 

com presentar els documents i justificacions que estimi pertinents en defensa dels seus drets i 

interessos.

3. AAAAttttoooorrrrggggaaaarrrr a la interessada un termini màxim de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del 
dia en que finalitzi el termini de 10 dies d’audiència esmentat a l’apartat 1 sense presentar-hi 
al·legacions, per a que procedeixi a l’adequació voluntària de l’establiment segons el que indica 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal (Annex 2) fent el següent:

1. Caldrà millorar, si es vol disposar de musica de fons ambiental, l’aïllament acústic del local 
per una activitat, com a mínim, del Grup III amb un DnT,A mínim de 66 dB(A) i un 
aïllament mínim a 125 Hz de 35 dB (annex 8 de l’ordenança de sorolls), ja que segons l 
certificat e les dades extretes del limitador enregistrador es constaten nivells d’immissió a 
l’interior del local al voltant de 87 dB(A) produïts pel propi funcionament de l’activitat i no 
es dóna compliment a l’art 11 de ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions 
del municipi.

2. Caldrà aportar, un cop millorat l’aïllament acústic del local, la següent documentació 
tècnica justificativa:

• L’estudi d'aïllament acústic entre el local i el recinte veïnal més sensible (annex 8 
de l’ordenança de sorolls), realitzat per tècnic competent o per part d'una entitat 
d'inspecció i control degudament acreditada per la Generalitat. 
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• Informe emès per tècnic de l’empresa instal·ladora de limitador-enregistrador
certificant, que aquest s’ha ajustat i reprogramat adequadament, d’acord amb els
aïllaments finals de l’establiment.

4.4.4.4. AAAAdvertirdvertirdvertirdvertir a la interessada que, transcorregut el termini de 20 dies atorgat a l’apartat 2, si no s’ha

dut a terme el requerit als punts 1 i 2 de l’apartat 3 d’aquesta proposta adequant el  local per tal de

donar compliment als articles 20 i 11 de la ordenança municipal de sorolls presentant, a més a més,

la documentació requerida, l’Ajuntament ordenarà  la  mesura no sancionadora de precinte de

l’equip d’aire condicionat i el precinte de l’equip de música, tot això amb independència de la

possibilitat de tramitar el corresponent expedient sancionador.

5.5.5.5.NNNNotificar otificar otificar otificar la present resolució a la interessada.

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. RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS 
(RP 17/15)(RP 17/15)(RP 17/15)(RP 17/15)       

Fets Fets Fets Fets 

1. La senyora J. A. V. presentà reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament pels danys personals soferts presumptament com a conseqüència de caiguda 
a la via pública, concretament davant el complex esportiu Vilarenc Aqua a Calafell, en data 29 
de juliol de 2014.

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 31 de juliol de 2014, amb Registre 
General d’Entrada núm. (en endavant RGE) 24.511, aportant documentació mèdica.

3. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i 
reconstrucció d’accidents en data 7 d’agost de 2014.

4. En data 20 de febrer de 2015, amb RGS 2.931, es notifica Decret 2015/680 declarant l’admissió 
a tràmit la reclamació patrimonial.

5. El dia 10 de juliol de 2015, amb RGS 8.938, es formalitza el tràmit d’audiència que es notificat 
degudament.

6. En data 15 de febrer de 2015, amb RGS 32.616, la senyora V. presenta instància adjuntant 
informe clínic de data 7 de setembre de 2015 i sense aportar cap altra documentació que pugui 
alterar el sentit de la resolució. 

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.
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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
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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”). 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

1. Es constata la producció dels danys personals soferts per la senyora J. A. V. com a consequència 
de possible caiguda, en data 29 de juliol de 2014. La reclamant aporta fotografies d’una 
anomalia en el paviment, front al complex esportiu Vilarenc Aqua a Calafell, però aquestes no 
justifiquen l’ocurrència de la caiguda ni que aquesta es produeixi al lloc assenyelat.

2. La senyora A. aporta documentació mèdica que acredita els danys personals soferts però no 
justifica la quantitat reclamada.

3. No consta a l’expedient registre de novetats ni full d’informe policial en relació als fets 
denunciats.

4. L’informe tècnic emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i reconstrucció 
d’accidents manifesta:

• Que el ferm és presenta inestable però no és imprevisible ni sobrevingut.
• L’anomalia és visible a cop d’ull, insuficinet per provocar caigudes i suposa un risc salvable 

en normals condicions de mobilitat.

5. 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.

6. 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.

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 16 de febrer de 2016. 

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

1. DESESTIMAR  la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la senyora J. A. 
V. contra l’Ajuntament de Calafell pels danys personals soferts presumptament com a 
conseqüència de caiguda a la via pública, concretament davant el complex esportiu Vilarenc 
Aqua a Calafell, en data 29 de juliol de 2014 per:

• Manca de nexe causal. 



Página 

20

• Manca de justificació de la quantitat reclamada.

• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents.

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER DANYS PERSONALS 
(RP 19/15)(RP 19/15)(RP 19/15)(RP 19/15)       

FetsFetsFetsFets    

1. El senyor J. L. C. S.  presentà reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
Ajuntament pels danys personals soferts com a conseqüència de ferida causada 
presumptament per la tanca d’un solar situat al carrer Loira, a l’alçada del carrer Xúquer, a 
Segur de Calafell, en data 8 d’agost de 2014.

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 11 d’agost de 2014, amb Registre 
General d’Entrada núm. (en endavant RGE) 25.528, aportant documentació mèdica.

3. Consta a l’expedient informe emès per l’assessor jurídic del departament de Territori i Patrimoni 
en data 13 d’agost de 2014.

4. En data 20 de febrer de 2015, amb RGS 2.930, es notifica Decret 2015/682 declarant l’admissió 
a tràmit la reclamació patrimonial.

5. El dia 9 de juliol de 2015, amb RGS 8.939, es formalitza el tràmit d’audiència que es notificat 
degudament. 

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, 
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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”).

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
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1. Es constata la producció dels danys personals soferts pel senyor J. L. C. S.  com a consequència de 
ferida causada presumptament per la tanca d’un solar situat al carrer Loira, a l’alçada del carrer 
Xúquer, a Segur de Calafell, en data 8 d’agost de 2014.

2. El senyor C. manifesta que els danys s’han produït al lloc assenyelat però no aporta proves que 
justifiquin l’ocurrència l’ocurrència de la caiguda. També aporta documentació mèdica que 
acredita els danys personals soferts però no justifica la quantitat reclamada.

3. No consta a l’expedient registre de novetats ni full d’informe policial en relació als fets 
denunciats.

4. L’informe tècnic emès per l’assessor jurídic del departament de Territori i Patrimoni conclou que 
l’ajuntament de Calafell no és propietari de la finca esmentada i que segons consta a l’ordre de 
neteja del solar, tramitat pel departament d’urbanisme, la propietària és la Sociedad de 
Gestiones de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria, SA (SAREB).

5. 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.

6. 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.

7. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 16 de febrer de 2016. 

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

1. DESESTIMAR  la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel senyor J. L. C. 
S. contra l’Ajuntament de Calafell pels danys personals soferts com a conseüència de 
ferida causada presumptament per la tanca d’un solar situat al carrer Loira, a l’alçada del 
carrer Xúquer, a Segur de Calafell, en data 8 d’agost de 2014. per:

• Manca de nexe causal.
• Manca de justificació de la quantitat reclamada.

2. Atorgar els recursos procedents. 

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

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 362/2015 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 362/2015 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 362/2015 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2015, DEL DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 362/2015 DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2015, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 36/2015ABREUJAT 36/2015ABREUJAT 36/2015ABREUJAT 36/2015       

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    
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1. Vista la Sentència 362/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 36/2015 interposat per P. A. T.

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

“Se DESESTIMA el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado Javier 
Aranda Guardia, en representación y defensa de P. A. T. frente al Ayuntamiento de 
Calafell, contra la resolución del Ayuntamiento referido, de fecha 25 de noviembre de 
2014, relativo al requirimiento de gastos  de pernoctación y dietas, confirmando con 
ella la resolución recurrida. 
Se condena a la parte actora al pago de las costas ocasionadas por el importe máximo de 
20 euros. 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que contra 
la misma no cabe interponer recurso alguno.”  

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

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: 

1. Quedar assabentats de la Sentència 362/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2

de Tarragona, en referència al procediment abreujat 36/2015 interposat per Pascual Adán

Torres i ordenar el seu compliment.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona.

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

2222....5555....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAARRRRXXXXIIIIUUUU    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDD’’’’EEEEXXXXEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    SSSSUUUUBBBBSSSSIIIIDDDDIIIIÀÀÀÀRRRRIIIIAAAA    NNNNÚÚÚÚMMMM....    OOOOEEEE    33338888////11113333    IIII    
AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEEFFFFIIIINNNNIIIITTTTIIIIVVVVAAAA       

FFFFeeeettttssss    

El 29 d’octubre de 2015 per acord de Junta de Govern Local es va ordenar pel dia 14 de gener de 

2016 , l’execució subsidiària de la neteja de la finca ubicada a l’Av. Lituània de Segur de 

Calafell, a càrrec de la propietat, FINCAS C246, SL i es va aprovar la seva liquidació provisional per 

un import de 1.270,50.-euros (IVA inclòs). 

L’Ajuntament de Calafell, mitjançant el contractista SERVEIS AGRARIS I FORESTAL SOTABOSC, SCP 

adjudicatari, va dur a terme l’efectiva execució subsidiària dels treballs abans esmentats objecte 



Página 

24

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

incorporada a l’expedient. 

Vist l’informe emès per l’inspector d’obres municipal, de data 27 de gener de 2016, del qual es 
desprèn que els treballs per l’execució subsidiària han ascendit a la quantitat de 1.270,50.-euros 
(IVA Inclòs) essent aquest import coincident amb l’import estimat corresponent a la liquidació 
provisional aprovada el seu dia. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

1111.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució núm. OE 38/13, una vegada dut a terme 

l’execució subsidiària dels treballs de referència objecte d’aquest expedient, de la finca ubicada a 

l’Av. Lituània de Segur de Calafell, propietat FINCAS C246, SL. 

2222.- Elevar a liquidació definitiva la liquidació provisional núm. 1566000015 aprovada per acord e 
Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015, per import de 1.270,50.-euros (IVA inclòs). 

3333.- Manifestar a l’interessat que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en 
el termini d’un mes a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació o, 
directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Tarragona en el termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent a la de recepció 
d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l´establert als articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i als articles 8,14, 25 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per 
la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre 
recurs que estimeu procedent, d’acord amb el que disposa l’art. 58.2, in fine, de la citada Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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4444.- Notificar la present resolució a l’interessat, al Departament d’Intervenció i al Departament de 

Tresoreria. 

2222....5555....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAACCCCCCCCEEEEPPPPTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAALLLL....LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS    EEEENNNN    RRRREEEELLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA    AAAA    
DDDDIIIIPPPPOOOOSSSSIIIITTTTAAAARRRR    EEEENNNN    CCCCOOOONNNNCCCCEEEEPPPPTTTTEEEE    DDDDEEEE    GGGGAAAARRRRAAAANNNNTTTTIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA    DDDD’’’’UUUUSSSSOOOOSSSS    IIII    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    DDDDEEEE    
CCCCAAAARRRRÀÀÀÀCCCCTTTTEEEERRRR    PPPPRRRROOOOVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLLAAAA    IIIINNNNSSSSTTTTAAAALLLL....LLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’AAAACCCCTTTTIIIIVVVVIIIITTTTAAAATTTT    CCCCOOOOMMMMEEEERRRRCCCCIIIIAAAALLLL    DDDDEEEE    VVVVEEEENNNNDDDDAAAA    DDDDEEEE    
RRRROOOOBBBBAAAA    IIII    CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS    AAAALLLL    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    DDDDEEEE    PPPPLLLLAAAANNNNTTTTAAAA    BBBBAAAAIIIIXXXXAAAA    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    SSSSIIIITTTTUUUUAAAATTTT    AAAALLLL    CCCC////    SSSSAAAANNNNTTTT    PPPPEEEERRRREEEE,,,,     
DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    PPPPLLLLAAAATTTTJJJJAAAA....       

FFFFeeeettttssss    

En data 19 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar atorgar al Sr.  A T. R. 
llicència urbanística d’autorització d’obres i usos provisionals per la instal·lació de l’activitat 
comercial de venda de roba i complements al local de planta baixa de l’edifici situat al carrer Sant 
Pere,  de Calafell Platja supeditant la seva eficàcia a les condicions que tot seguit es detallen i 
que hauran de ser inscrites al registre de la Propietat mitjançant nota marginal:  

A) Ha aportat a l’Ajuntament l’escrit acceptant de forma expressa els següents compromisos:

- De cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així de
reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració
actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la
finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic
al qual estiguin  vinculats.

- D’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que
s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol, negoci jurídic amb
terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat
o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.

B) La constitució d'una garantia per import de 2.450,00 per assegurar el desmuntatge o
enderroc de les obres i instal·lacions autoritzades i per a la correcta reposició del sòl i de
l'espai a la situació anterior a l'atorgament de l'autorització. Aquesta quantia pot ser
actualitzada, amb audiència de la persona interessada.

C) Abonar l’autoliquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida,
practicada conforme a l'Ordenança Fiscal Núm. 2.1.5. reguladora de la Taxa per a
l’atorgament de llicències urbanístiques per import de 105,57.- euros.

En data 18 de desembre de 2015 (RE 2015/43219), l’interessat va presentar escrit d’al·legacions 
sol·licitant que, de les condicions esmentades, no li sigui requerida l’obligació de constituir la 
garantia de 2.450.- euros per no ser necessària. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de 9 de febrer de 2016, que consta incorporat a 
l’expedient  i pel que proposa acceptar l’al·legació presentada per l’interessat i eximir-lo de 
l’obligació de dipositar la fiança requerida en l’acord de la Junta de Govern Local, 19 de novembre 
de 2015.  

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret 
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D’acord amb el que disposen els articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

D’acord amb el que disposen els articles 65 a 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova  el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

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

1111....---- Acceptar les al·legacions del Sr. A. T. R., de data 18 de desembre de 2015 (RE 
2015/43219), i en conseqüència eximir-li de constituir la garantia de 2.450.- euros requerida 
mitjançant l’acord de Junta de Govern Local, de 19 de novembre de 2015. 

2222....---- Supeditar l’eficàcia de la llicència urbanística d’autorització d’obres i usos provisionals, atorgada 
al Sr. Torà, mitjançant l’acord de Junta de Govern Local, de 19 de novembre de 2015, al 
compliment de les condicions següents, les quals es faran constar, mitjançant nota marginal, al 
registre de al Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària: 

A) Ha aportat a l’Ajuntament l’escrit acceptant de forma expressa els següents compromisos:

- De cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així de
reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració
actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la
finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic
al qual estiguin  vinculats.

- D’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que
s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol, negoci jurídic amb
terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat
o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.

B) Abonar l’autoliquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida,
practicada conforme a l'Ordenança Fiscal Núm. 2.1.5. reguladora de la Taxa per a
l’atorgament de llicències urbanístiques per import de 105,57.- euros.

3.3.3.3.----    ADVERTIR que, transcorreguts tres mesos a partir de la notificació de la present resolució, sense 
haver acreditat a aquest Ajuntament el compliment de les obligacions requerides a l’apartat SEGON 
d’aquesta resolució, la present autorització restarà ineficaç i es procedirà a declarar caducat el 
present expedient, arxivant-se sense més tràmit, de conformitat amb l’article 92.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Comú. 

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

5555....----    MANIFESTAR als interessat que contra aquest resolució, que exhaureix la via administrativa, es 
pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 116 
i 117 LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i de 
l’article 25 LJCA, davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat si 
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transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos següents, d’acord amb l’article 
46 LJCA. 

2222....5555....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    MMMMOOOODDDDIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    TTTTEEEERRRRMMMMIIIINNNNIIII    PPPPRRRRÒÒÒÒRRRRRRRROOOOGGGGAAAA    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    
MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    2222000000007777////77775555       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ::::    MMMMOOOODDDDIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    

Número d’expedient: 2007/75  
Interessat: PROJECTES IMMOBILIARIS MEMARG, SL 
Assumpte: Modificació del termini atorgat per a l’execució de les obres d’un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres de 6 habitatges i 6 trasters al c/ Vilamar de Calafell. 

FFFFeeeettttssss    

1. El 29 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local, acorda atorgar, salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers, a Projectes Immobiliaris Memarg, SL la rehabilitació i 
pròrroga de la llicència d’obra major exp. núm. 2007/75 per l’execució d’un edifici entre 
mitgeres de 6 habitatges i 6 trasters al c/ Vilamar, núm de Calafell Platja, fins el 31 de 
desembre de 2015.

2. El 4 de gener de 2016 i RGE 2016/124, el Sr. P. M. T., actuant en representació 
de PROJECTES IMMOBILIARIS MEMARG, SL, presenta escrit de sol.licitud de modificació 
del termini concedit per a la pròrroga de la llicència d’obra major exp. núm. 2007/75 
fins el dia 31 de desembre de 2016, d’acord amb la Disposició cinquena de la Llei 14/2015 
de 21 de juliol, de l’Impost sobre els habitatges buits, i de modificació de les normes 
tributàries i de la Llei 3/2012, publicat en el DOGC en data 23 de juliol de 2015.

3. El 12 de gener de 2016, l’arquitecte municipal, Tomàs Gutiérrez Garzón, emet informe, 
que consta a l’expedient i del que es conclusiona: 

Procedeix rectificació del termini de la pròrroga per l’execució de les obres d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges i trasters (no s’inclou el local comercial perquè 
té atorgada llicència de 1ª Ocupació) al carrer de Vilamar,  de Calafell Platja, 
promogut per la mercantil PROJECTES IMMOBILIARIS MEMARG, SL i tramitada amb exp. 
núm. ONP 2007/75, d’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i la modificació del termini introduïda per la 
Disposició cinquena de la Llei 14/2015 de 21 de juliol, de l’Impost sobre els habitatges 
buits, i de modificació de les normes tributàries i de la Llei 3/2012. 

El nou termini de la pròrroga és el màxim permès per aquesta Disposició Modificativa 
Cinquena de la Llei 14/2015, que és fins el 31 de desembre de 2016. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

POUM de Calafell, aprovat definitivament per la CTUT el 24 de gener de 2011 i en vigor a partir del 
dia 24 d'octubre de 2011, dia de la seva publicació al DOGC. 
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Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i la modificació del termini 
introduïda per la Disposició cinquena de la Llei 14/2015 de 21 de juliol, de l’Impost sobre els 
habitatges buits, i de modificació de les normes tributàries i de la Llei 3/2012. 

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 en la competència municipal, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, la 
modificació del termini concedit en la pròrroga de la llicència d’obra major exp. núm. 2007/75 per 
l’execució d’un edifici entre mitgeres de 6 habitatges i 6 trasters al c/ Vilamar,  de Calafell Platja, fins 
el 31 de desembre de 2016. 

2222....---- NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr aquesta resolució als interessats. 

2222....5555....4444....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTAAAATTTT    AAAA    LLLLAAAA    FFFFIIIINNNNCCCCAAAA    
DDDDEEEELLLL    CCCC....    DDDDOOOOCCCCTTTTOOOORRRR    TTTTRRRRUUUUEEEETTTTAAAA,, DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRR    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL....    RRRRLLLL    8888////11115555       

FFFFeeeettttssss    

Per acord de Junta de Govern Local (JGL) de data 26 de novembre de 2015, es va resoldre incoar, 
de conformitat amb l’article 199 del DL (Decret Legislatiu) 1/2010 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), un procediment de restauració de la legalitat urbanística contra la Sra. M. O. 
M., en la seva condició de propietària, per haver executat unes obres manifestament 
no legalitzables, de caràcter greu, a la finca situada al c. Doctor Trueta de Segur de Calafell, 
consistents en: 

“Construcció de tanca metàl·lica alçada adossada a la tanca d’obra existent i de separació 

amb  els baixos 2a. La tanca d’obra existent té una alçada de 1,75 m. i la nova tanca 

metàl·lica afegida 1,15 m. per sobre, en total 2,90 m. d’alçada.” 

Al mateix acord de JGL de 26 de novembre de 2015 es va donar audiència de l’esmentada 
resolució d’incoació a l’interessat i aquest, no ha presentat cap al·legació al respecte. 

En data 8 de febrer de 2016, l’Inspector d’Obres Municipal, emet informe manifestant que no 
s’han dut a terme cap de les mesures establertes segons l’acord de JGL de 26 de novembre de 
2015. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb el que disposa l’article 119 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística 
(RPLU), si les obres o les actuacions són manifestament il·legals o si el títol administratiu habilitant 
es denega perquè al seu atorgament seria contrari a les prescripcions de l’ordenament urbanístic 
l’òrgan competent mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d’ordenar a la 
interessada, al seu càrrec, l’adopció de les mesures de restauració de la legalitat i ordre jurídic 
vulnerat, previstes a l’article 120 del RPLU, en el termini d’un (1) mes, entre d’altres d’escaients, 
l’enderroc de les obres i la d’impedir definitivament el usos a que podia donar lloc. 
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D’acord amb l’article 125.1 del RPLU, les ordres de restauració i les mesures provisionals adoptades 
en els procediments corresponents són executives des de que es dicten. 

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

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

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

1111.- Ordenar a la Sra. M. O. M., com a propietària, que duguin a terme a la finca situada al c. 
Doctor Trueta de Segur de Calafell, la retirada de la tanca metàl·lica descrita a l’apartat dels fets 
d’aquesta resolució.  

La persones obligades disposen del termini d’un mes, des de la notificació d’aquesta resolució, per 
executar voluntàriament les mesures ordenades. 

2222....----    Advertir a les persones obligades que, transcorregut el termini d’un mes per executar 
voluntàriament les mesures de restauració sense haver procedit, l’òrgan competent procedirà a 
l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives per una quantia 300 a 3.000 euros 
o l’execució subsidiària a càrrec de la/les persona/es interessada/es; en el benentès que, d’acord
amb els articles 123 i 124 del RPLU, si el termini d’un mes es considera insuficient per a complir el
requeriment de restauració, podrà presentar un programa de restauració voluntària en el qual fixi
justificadament el termini necessari i suficient per executar-les que haurà de ser aprovat per
l’Ajuntament.

3.3.3.3.----    Sol·licitar al Registre de la Propietat de Calafell practiqui en la finca registral del c. Doctor 
Trueta, 18 de Segur de Calafell, nota marginal d’aquesta ordre de restauració finalitzadora de 
l’expedient, d’acord amb el que disposen els articles 196 TRLU.    

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

5.5.5.5.----    Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
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2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. 2.5.5. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

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

1. Acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2015, per la neteja del solar, la poda 
de l’arbrat i de les tanques vegetals així com la neteja i segellat de la piscina de la finca 
situada al c. Bellavista de la Urb. Calafell Park de Calafell, propietat de UNNIM SAU 
(exp. núm. OE 140/15).

2. Acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2015, per la neteja del solar al c. 
Dàlia cantonada c. Narcís, de la Urb. Valldemar de Calafell, propietat del Sr. J. D. A. 
(exp. núm. OE 143/15).

3. Acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2015, per la neteja del solar al c. 
Garona de Segur de Calafell, propietat del Sr. R. L. S. i la Sra. A. S. C. (exp. núm. OE 
145/15).

4. Acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2015, per la neteja del solar situat a 
l’av. Torre dels Escipions, cantonada av. Marca Hispànica,  de la Urb. Segur de Dalt de 
Calafell, propietat del Sr. F. F. S. (exp. núm. OE 148/15).

5. Acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2015, per la neteja del solar situat 
al c. Rector Triadó, de Segur de Calafell, propietat de LES CASES DE SAMADA,SL (exp. 
núm. OE 149/15).

6. Acord de Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2015, per les obres 
d’acondicionament i reparació de la teulada i la neteja del solar de la finca al c. Po de 
Segur de Calafell, propietat del Sr. J. M. M. E. (exp. núm. OE 150/15). 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que per al compliment dels deures d’ús, conservació rehabilitació dels terrenys, construccions i 
instal·lacions, l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin, d’ofici o 
a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les obres i actuacions 
necessàries.  

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

Vist el Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de 
Govern Local, es proposa l’adopció del següent acord: 
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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.- Ordenar als propietaris dels finques que tot seguit es relacionen per que, en el termini màxim de 
20 dies, a comptar des del dia següent al de la notificació de la present resolució, no resultant 
exigible l’obtenció de prèvia llicència urbanística per a la seva execució, executin els següents 
treballs, obres i/o actuacions: 

1. A UNNIM SAU, per la neteja del solar, la poda de l’arbrat i de les tanques vegetals així com 
la neteja i segellat de la piscina de la finca situada al c. Bellavista de la Urb. Calafell Park 
de Calafell (exp. núm. OE 140/15).

2. Al Sr. J. D. A. per la neteja del solar al c. Dàlia, cantonada c. Narcís, de la Urb. Valldemar 
de Calafell (exp. núm. OE 143/15).

3. Al Sr. R. L. S. i la Sra. A. S. C. per la neteja del solar al
c. Garona de Segur de Calafell (exp. núm. OE 145/15).

4. Al Sr. F. F. S.l per la neteja del solar situat a l’av. Torre dels Escipions, cantonada av. Marca 
Hispànica, de la Urb. Segur de Dalt de Calafell (exp. núm. OE 148/15).

5. A Les Cases De Samada,SL per la neteja del solar situat al c. Rector Triadó, de Segur de 
Calafell (exp. núm. OE 149/15).

6. Al Sr. J. M. M. E. per les obres d’acondicionament i reparació de la teulada i la neteja del 
solar de la finca al c. Po, de Segur de Calafell (exp. núm. OE 150/15). 

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

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

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

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

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

2.5.62.5.62.5.62.5.6        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ 
D'UN HIDRANT AL CAMÍ DE CA LA MANELA, S/N DE CALAFELLD'UN HIDRANT AL CAMÍ DE CA LA MANELA, S/N DE CALAFELLD'UN HIDRANT AL CAMÍ DE CA LA MANELA, S/N DE CALAFELLD'UN HIDRANT AL CAMÍ DE CA LA MANELA, S/N DE CALAFELL    

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
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L’empresa Calafell Slide, SA, propietària del tobogan situat al camí de Ca La Manela, s/n, de la 
muntanya de la Escarnosa, a resultes de la incoació d’un expedient de regularització, va iniciar els 
tràmits per tal d’obtenir la preceptiva autorització urbanística en sòl no urbanitzable i la preceptiva 
llicència d’activitat en relació a l’esmentada instal·lació. 

En seu de l’expedient per l’autorització urbanística en sòl no urbanitzable, mitjançant informe de 
data 12 de març de 2015, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya va manifestar, entre d’altres extrems, la 
necessitat que l’esmentada instal·lació disposés d’un hidrant per incendis aeri, amb 2 sortides de 70 
racord Barcelona, ubicat a menys de 100 metres de l’establiment. 

D’altra banda, vits que l’Ajuntament de Calafell està interessat en que en aquest tipus de zones de 
sòl no urbanitzables, properes a nuclis urbans, es disposi d’hidrants per poder comptar amb ells 
com a sistemes de prevenció d’incendis. 

Atès que pel camí de Ca la Manela transcorre la xarxa de distribució del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (en endavant, CAT) i que una de les actuacions d’aquest organisme és col·laborar amb 
les diferents administracions en la lluita contra els incendis. 

Per tal de fer possible i poder conjugar els interessos de les parts es proposa l’aprovació del present 
conveni de col·laboració per la instal·lació d’un hidrant en el camí de Ca La Manela, s/n. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Articles 5 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

2. Articles 8 i 150 del 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. Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

4. Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
acord:

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea 
d’ Urbanisme i per unanimitat acorda: 

Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i Calafell Slide, SA, 
adjunt a la present proposta, en relació a la instal·lació d’hidrant al Camí de Ca La Manela, s/n, 
muntanya de la Escarnosa. 

Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar aquest acord als diaris o butlletins oficials corresponents a de les administracions 
implicades, si s’escau, d’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

TerTerTerTercer.cer.cer.cer.---- Publicar aquest acord i el conveni al tauló d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Calafell. 

Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar aquets acord als interessats 
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2.6. QUALITAT VIDA I PROM. 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. 2.6. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ ATORGAT PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ ATORGAT PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ ATORGAT PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ ATORGAT PEL SERVEI PEL SERVEI PEL SERVEI PEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINAT A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DEL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINAT A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DEL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINAT A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DEL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINAT A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES 2015PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES 2015PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES 2015PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES 2015       

Fets: Fets: Fets: Fets: 

1. En data 22 d’octubre de 2015 s’ha rebut mitjançant l’EACAT la resolució d’atorgament
parcial de subvenció regulada per l’Odre EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada per la
Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol.

2. Mitjançant aquesta resolució s’atorga a l’Ajuntament de Calafell una subvenció de
107.748,72 euros del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015 per
la realització del  Programa Treball i Formació per a persones aturades no perceptores
2015

3. A l’annex de la resolució s’especifica el detall de la subvenció

Bloc 1 Experiència laboral 
Expedient: 2015/PANP/SPO/0074/EX01 
Nom del projecte: Brigada de suport Calafell al dia 2015 
Número de contractes: 12 
Durada: 6 mesos 
Jornada: 100% 
Grup de cotització: 9 
CCAE: d 
Import total subvenció del bloc 1: 98.338,72 euros 

Bloc 2 Formació 
Expedient 2015/PANP/SPO/0074/AF01 
Subvenció total bloc 2: 9.360 euros 

4. En data 26 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local va acceptar aquesta subvenció.

5. D’acord amb la guia de preinscripcions tècniques del programa editada pel SOC al
novembre de 2015, la regidoria de Treball en el termini d’un mes de l’inici de la primera
contractació d’experiència laboral, ha tramés  la proposta de les accions formatives a
realitzar a la aplicació GIA.

6. La proposta d’acció formativa tramesa és de 90 hores i correspon als següents mòduls del
certificat de professionalitat Activitats auxiliars de magatzem amb codi COML0110:
MF1326_1: Preparació de comandes (40 hores)
MF0432_1: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50 hores) 

7777.... En data 22 de desembre de 2015 via EACAT rebem l’escrit del Sr. E. L. Al.
de Ll. comunicant que a l’aplicatiu GIA es troba disponible l’acció formativa sol·licitada 
amb número de referència 15/PANP2015/264/0133208/001 per un import de 5.011,20 €. 
Per tant la subvenció definitiva al per al bloc 2 és d’un import inferior a l’import 
inicialment atorgat a la resolució
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Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: Fonaments de dret: 

1. L’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

2. La tècnica de treball Anna Juncosa Ferrer, emet informe amb data 11 de febrer de 2016, el
qual 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: 

1.1.1.1. Acordar la regularització de l’import de la subvenció atorgada per la realització de l’acció
formativa Bloc 2 que segons comunicació del SOC és de 5.011,20 €.

2.2.2.2. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

2.7. TURISME I VIA PÚBLICA 2.7. TURISME I VIA PÚBLICA 2.7. TURISME I VIA PÚBLICA 2.7. TURISME I VIA PÚBLICA ----    VIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICAVIA PÚBLICA 

2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. 2.7.1. PROPOSTA PER DONAR DE BAIXA PLAÇA DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.PROPOSTA PER DONAR DE BAIXA PLAÇA DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.PROPOSTA PER DONAR DE BAIXA PLAÇA DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.PROPOSTA PER DONAR DE BAIXA PLAÇA DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Proposta per donar de baixa plaça del servei de transport escolar. 

FetsFetsFetsFets    

1. Que fent el seguiment de control d’assistència al transport escolar, es detecta que els nens 
D. C. M. i A. C. M. no han estat utilitzant el servei de transport escolar en els últims mesos.

2. Que a l’Ajuntament no consta cap instància al registre d’entrada renunciant a la plaça 
adjudicada.

3. Que de conformitat amb el reglament de transport escolar, art. 6 que diu : “La situació de no ús 
del servei de forma sistemática originarà l’exclusió del mateix per consideració de renuncia, 
sense perjudici d’allò que estableixi l’ordenança fiscla al respecte. Davant de la situación de no 
assistència en cinc dies consecutius, sense causa justificada, podrá ser considerada la situación 
de no ús sistemàtic”.  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

2.-Que de conformitat amb el reglament de transport escolar, art. 10 que diu: “L’Ajuntament, a 
través de la seva área de Via Pública comunicarà qualsevol alta o baixa en el servei de transport tant 
a l’acompanyant, com al centre i a l’empresa. 
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3.- Atès que no ha donat conformitat al que disposa el reglament a la no comunicació del no ús de 
transport escolar. 

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

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

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

1111....-Donar de baixa d’ofici del servei de transport escolar als alumnes D. C. M. i A. C. M. a 
efectes del 1 de març de 2016. 

2222.-  Comunicar que haurà de fer efectiu el pagament dels rebuts pendents de pagament, per no 
haver comunicat el no ús i la corresponent renuncia de la plaça de transport escolar. 

3333....---- Es donarà compte d'aquesta resolució al interessat. 

2222....7777....2222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000001111444400001111    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

FFFFeeeettttssss: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 13/10/2015 registre entrada núm. 36010 per la Sra. M. A. 
C. S. en representació del Sr. R. S. Ll. en relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24/09/2015 per l’inicií del procediment 
sancionador  en el que exposa el següent:

1. Sol·licita revisió de l’expedient donat que no esta d’acord amb els fets descrits i entenen 
que no va succeir tal i com esmenten.

2. Que es revisin les càmeres instal·lades en la zona per constatar que es tracta d’un error.
3. Que aporten testimonis que confirmen que no es tal i con consta.
4. Pel que sol·licita es retiri la denuncia.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 18/07/2015, 
que es transcriu literalment: "Dades del lloc on s’efectua l’acta c/ Aire. Especificació dels fets 
presumiblement infringits: Art. 65.c No és permès pintar dibuixos, missatges, signatures, escrits, 
rascades, gravats o simplement embrutar mitjançant pintures, espais o altres mitjans a les façanes, 
parets, instal·lacions, edificis, i mobiliari urbà, llevat d’autorització municipal i/o de titular del bé 
afectat per realitzar pintures murals de caràcter artístic. Material intervingut: (1) un rotulador de 
color negre i (1) un rotulador de color gris. Observacions: Que el denunciat es traslladat a 
Dependències municipals degut a que és menor amb el fi de la seva protecció i lliurament als seus 
pares. Que s’adjunta reportatge fotogràfic. És realitza A35DL acta de lliurament de menor. 
Incidència: Que realitzant servei de paisa s’observa al denunciat en el mirador del castell amb un 
grup de joves. Que s’observa al denunciat com realitza una signatura amb rotulador de color gris 
que posa “Dekos”. Que s’observa com el denunciant s’intercanvia amb un dels joves presents un 
rotulador. Que el denunciat en el moment dels fets portava samarreta negra amb ratlles blanques a 
les mànigues i pantaló curt de color beix. Que els agents de paisa comissionen a la patrulla 
informada amb els agents amb TIP... perquè identifiquin i escorcocin al denunciat i al grup amb el 
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qui s’hi trobava" segons l’article 65 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels 
espais públics.  

3. S’admet les al·legacions presentades per la Sra. M. A. C. S. en representació pel Sr. R. S. Ll., a 
tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la qual cosa n’és procedent 
l’admissió,

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt: 

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

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

3. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 31/12/2015 i
02/02/2016, els agents actuants i el Caporal 107 informen  el següent: ”Els agents actuants es
ratifiquen” i “ ... Que els agents denunciants confeccionen l’acta degut a la visualització in situ de
la infracció. Que les càmeres CCTV no es van visionar per cap departament, ja que la paraule de
l’agent de l’autoritat gaudeix de presumpció de veracitat en la via administrativa, tenint que ser la
persona denunciada qui presenti prova en contra “Irus Tantum”. Que la instrucció 1/2006 de 8 de
novembre de 2006 preveu la conservació de les imatges en un període com manxin de 1 mes. Que
la denuncia administrativa es va confeccionar el mes de juliol de 2015, i la sol·licitud esta
presentada el 13/10/2015 i no es van visionar les imatges que hi havia anteriorment enregistrades.
Pel que informa :Que degut a l’acta per infracció administrativa confeccionada pels agents, els
quals estaven presents, com a mínim en el mateix camp visual el dia dels fets, compleix en el
requisits imprescindibles per tal de donar veracitat a la denuncia confeccionada. Que la petició de la
gravació de les càmeres no es poden extreure cap imatge al efecte”.

4. Que de conformitat amb la ratificació dels agents així com el que disposa l’ordenança municipal,
no es pot  justificar vaig cap concepte comportaments que provoquin desordres en espais, locals
etc… públics.

5. Que tenint en compte l’informe de ratificació de la policia es considera no admetre les
declaracions a les persones que consten en l’al·legació, donat que fets son d’apreciació directa per
part dels agents de l’autoritat i que alhora estan acreditats i provats per la mateixa acta.

6. La llei estableix la presumpció iuris tantum de veracitat de les manifestacions dels Agents de
Policia, fet que no es desvirtua amb les al·legacions de la recurrent, vista la ratificació dels agents en
el procediment, i la manifestació d’aquests tal i com es desprèn de les actes policials incorporades
en l’expedient. Les probes realitzades en el marc del procediment sancionador s’entenen suficients i
adequades per procedir a la sanció dels actes que són imputables, sense que les parts hagin
demanat o aportat altres que els contradiguin suficientment. Per tant, no és en via del recurs que
s’ha de procedir a dur a terme les probes sinó en seu de la tramitació del procediment



Página 

37

administratiu, marc legal rituari que s’estableix als efectes. Dins de dit expedient s’han dut a terme 
les actuacions necessàries per prendre coneixements dels fets i aquestes han estat proporcionades a 
la infracció comesa i a la seva sanció.  

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

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

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

10. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en 
l’article 139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  que diu: Per a 
l'adequada ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, 
equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte 
de normativa sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per 
l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents 
ordenances, d'acord amb els criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article 140 
Classificació de les infraccions  1111.... Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article 
anterior es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

11. Que la tramitació de l’expedient s’ajusta d’acord amb el procediment previst en els articles 
134 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú i en el Reglament sobre el procediment sancionador, aprovat mitjançant 
Decret 278/1993, de 9 de novembre.

12. De conformitat amb les  al·legacions presentades per la Sra. M. A. C. S. en representació pel 
Sr. R. S. Ll., les quals han estat avaluades i estudiades  no acrediten res en contra  dels fets pel que 
es realitza la denuncia.

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

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



Página 

38

15. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 500,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

1.- Desestimar les al·legacions  presentades per la Sra. M. A. C. S. en representació pel 
Sr. R. S. Ll. i aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador per la realització o 
promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 65 de l'ordenança 
municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 500,00.-€. 

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

3....---- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

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

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

2.7.3. 2.7.3. 2.7.3. 2.7.3. EXPEDIENT NUMERO 4303716000140 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000140 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000140 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000140 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En l'acta emesa el 22 de gener de 2016 hora 13.00 per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr. J. A. V. G. a podria ser autor i responsable dels fets 
consistents en segons descripció literal de l'acta “a l’avinguda Catalunya 6. Venda ambulant 
sense la corresponent autorització i repartiment de publicitat als vianants sense l’autorització. 
Dades de l’empresa: Queseria Artesanal Ameco S.L. C/ Creixell 13-15 de Torredembarra vehicle 
matrícula 1052-HTR. Mentre els agents informen a la persona anteriorment ressenyada 
que sense la corresponent autorització no podria exercir la venta ambulant al municipi, un 
treballador que l’acompanyava comença a repartir targetes als vianants que passaven per 
l’avinguda Catalunya. Els agents informen a dita persona que per realitzar aquesta activitat 
també es necessari un permís de via pública. S’informa als dos treballador de l’empresa dels 
passos a seguir per tal d’obtenir el permís, i els informen de la realització d’aquesta acta. Els 
agents observen una furgoneta estacionada a l’avinguda Catalunya rotulada amb les lletres 
“AMECO” Queseria Artesanal, la qual té la porta trasera oberta i la persona anteriorment 
ressenyada, treu de l’interior un formatge i el lliura a una persona a canvi d’uns diners. Acte seguit 
els agents es dirigeixen al punt i observen que es tracta de venda ambulant, manifestant aquesta 
persona a la força actuant que no disposa d’autorització, ja que cada divendres fan el mateix i mai 
li havien dit res.”

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 17.1, 19.1.2.7.8.10, 37, 38.2, 
39.1,  45.1,  47.1 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. 

FonFonFonFonaments de Dret:aments de Dret:aments de Dret:aments 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
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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. Article 37373737 S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota 
acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació, en particular les relatives 
a activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantant el trípode a terra, ja siguin de 
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 38383838.2.2.2.2. Dins de la publicitat dinàmica, i 
d'acord amb la normativa general aplicable, es consideraran les següents modalitats de publicitat: 
a)a)a)a) Publicitat manual o repartiment d'impresos en paper o a través de mecanismes semblants, a la
via pública i de forma individualitzada...Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les modalitats de
publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització municipal
corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la documentació que
l'Ajuntament determini. Article    45.145.145.145.1. Únicament podran realitzar l'activitat de repartiment
domiciliari de publicitat els mateixos anunciants o les empreses de distribució de material publicitari
legalment constituïdes amb aquesta finalitat, les quals hauran d'estar donades d'alta a efectes
tributaris i estar en possessió de les llicències i permisos municipals corresponents. Article    47.147.147.147.1. …
en el cas de manca de llicència, en què la infracció es considerarà greu. En els casos que la
publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada o que el distribuïdor no es pugui identificar,
seran responsables  de les infraccions comeses el subjecte que anuncia.” ” ” ” 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. A. V. G. per la realització o promoció dels fets 
anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17, 19, 37, 38, 39,  45,  47 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la 
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la 
instrucció.

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

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



Página 

41

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. J. A. V. G. 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. 

2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. 2.7.4. CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA DE GUAL CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA DE GUAL CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA DE GUAL CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA DE GUAL ––––    PLACA PLACA PLACA PLACA ----    3049304930493049    

Fets 

1. El 10 de febrer de 2016 , va entrar en el registre d’aquest Ajuntament, amb el número 
2016/4886, instància presentada pel senyor J. M. R., com president de la comunitat de 
propietaris Baixador, 39 de Segur de Calafell, mitjançant la qual sol·licita canvi de nom de la 
llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de la vorera, corresponent a GUAL 
PERMANENT, front a la porta del garatge situat al carrer Baixador, 39  de Segur de Calafell, 
numero de placa 3049.

2. Es comprova que l’anterior titular d’aquesta llicència de gual permanent es el promotor 
PROXALET CAMPAÑA  SL , amb NIF B43557784. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que es donarà compliment al contingut de l'ordenança municipal sobre llicencies de guals i 
reserves de Via Pública  i ressaltar el que disposen els articles de l’ordenança de convivència. 

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

Primer.- Aprovar el canvi de nom a favor Comunitat de Propietaris Baixador, 39 de Segur de 
Calafell amb NIF H55677108, de la placa de gual número 3049 del carrer Baixador 39. 

Segon.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, adaptant en cada moment amb el 
que disposa l'article 24 punt 4 de l'ordenança municipal segons models aprovats, pel que  els 
serveis municipals d'obres comprovaran la correcta execució. 

Tercer.- Es donarà compte d'aquesta resolució al departament de Rendes,  i a la part interessada. 

2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. 2.7.5. EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT D’EXPEDIENT D’EXPEDIENT D’EXPEDIENT SANCIONADORSANCIONADORSANCIONADORSANCIONADOR       
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Fets: 

1. En les actes emeses el 03/02/2016 hora 18.02 i el 05/02/2016 hora 10.55 per la policia local i per
l’inspector de Via Pública respectivament, es dóna a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública
que l’empresa Distribuidora Internacional de Alimentación SA amb CIF A-28164754 podria ser
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de les actes respectivament: “al
carrer Mallorca numero 30. Container ocupando vía publica sin presenta permiso correspondiente
de vía publica. La persona anteriorment ressenyada, informa als agents que disposa d’un permís
però que en aquests moments no el té present. Els agents ... i ... realitzant servei de proximitat a
l’illa de vianants observen a l’alçada del c/ Mallorca, un contenidor d’obra a la via pública, davant el
número 30. La força actuant s’entrevista amb la persona anteriorment ressenyada, per tal de que
els hi mostri el permís d’ocupació de via pública, acte seguit els mostra un permís del dia
27/01/2016 que s’inicia a les 8.00H i finalitza a les 18.00H. La persona interessada signa l’acta.” i
“al carrer Mallorca 30. A l’adreça indicada s’estan fent obres de reformes a la calçada hi ha palets
amb material de construcció de 2x8 m d’ocupació. No consta llicència d’ocupació. S’annexa foto a
l’expedient. El receptor de l’avís el representant de l’empresa es nega a signar i s’entrega còpia.”

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

Fonaments de Dret: 

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

2. S’incompleix l’article “17. 1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, ...” de
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador a l’empresa Distribuidora Internacional de Alimentación
SA amb CIF A-28164754 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de
conformitat amb l’article  17  de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais
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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 l’empresa Distribuidora Internacional de Alimentación SA 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.

2.7.6. 2.7.6. 2.7.6. 2.7.6. EXPEDIENT NUMERO 4303715001465 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715001465 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715001465 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715001465 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715001465 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

FetsFetsFetsFets: 

1. Va ser iniciat l’expedient mitjançant Junta de Govern Local el 23 de desembre de 2015, en el que 
se li concedeix a l'interessat un termini de 10 dies comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació del present decret per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin 
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos, sense haver presentat cap escrit d’al·legacions 
i proposició de proves.

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  23 de desembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava a la Sra. E. K. S. P., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, tipificada als articles 17 i 18, perquè va protagonitzar els fets “Dades de 
l’establiment La Txapela Bar, adreça plaça Alcalde Romeu 4 es B local 2. Ocupació amb terrassa, 
no presenta llicència municipal.” i “Al passeig marítim Sant Joan de Déu número 26-28 baixos 
interior. L’establiment indicat té taules i cadires al pas de vianants a la via pública. Que no consta 
permís d’ocupació de via pública. En aquest departament se li fa requeriment amb aquest acte 
perquè retiri les taules i cadires i sol·liciti el permís corresponent. El receptor de l’avís signa 
l’acta.” que es transcriuen en la Junta de Govern Local d'incoació el 23 de desembre de 2015.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE número 
34 de 09 de febrer de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, 
cap escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res 
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ha desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  23 de desembre 
de 2015. 

4. Que ha estat notificat en el BOE número 34 de 09 de febrer de 2016  de conformitat amb el que
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación,
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

5. Que la veracitat de les denuncies imposades per agents de l’autoritat, tindran valor probatori
respecte als fets denunciats, sense perjudici del deure d’aportar tots els elements probatoris que
siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels seus drets o interessos
que puguin assenyalar o aportar els propis denunciats.

6. Per tant, es declaren provats els fets descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, d’acord amb l’informe
emès a l’efecte per a Policia Local i l’Inspector de Via Pública, dates 24/07/2015 i 29/07/2015
respectivament.

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

8. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre la Sra. E. K. S. P.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera els articles 17
i 18 i per tant poder ser constitutius d’infracció greu, amb l'import fins 1.500,00.-€ d’acord amb el
que disposa l'article 109 l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 262,00.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

5. Cal que el secretari notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb
l’atorgament del termini mínim a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria
als ens locals.
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6. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora.

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador a la Sra. E. K. S. P. per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 17 i
18 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la
sanció de 262,00.-€.

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

3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan
competent per resoldre.

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

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

2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. 2.7.7. EXPEDIENT NUMERO 4303715002352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303715002352 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONSRESOLUCIÓ NO HAVENT PRESENTAT PROVES NI AL•LEGACIONS       

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002352 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució no havent presentat proves ni al·legacions. 

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

2. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el  10 de desembre de 2015 el 
plec de càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr. D. E. Ch. M., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu, de l'ordenança municipal convivència ciutadana i 
ús dels espais públics, tipificada a l’article 17.1, perquè va protagonitzar els fets “Assumpte: 
Tall de carrer per ocupació de cuba de formigó. Data: 09/11/2015 Hora inici 11.00 Carrer: Av. 
Espanya . Es fa constar que: Que a l’adreça indicada hi ha una cuba de formigó ocupant una 
part del carrer de pujada de l’avinguda Espanya. Està senyalitzat amb dos triangles. Que la cuba 
de formigó és de l’empresa Argasa amb matrícula 9017-BZX. Que no tenen permís per fer aquesta 
activitat. S’annexen fotografies. El receptor de l’avís: signa l’acta.” que es transcriuen en Junta de 
Govern Local.d'incoació el 10 de desembre de 2015.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE núm. 34 
de 09 de febrer de 2016, el qual no ha presentat, dintre del termini concedit a aquest efecte, cap 
escrit d’al·legacions i proposició de proves, com a plec de descàrrecs, i, en conseqüència, en res ha 
desvirtuat els fets i fonaments jurídics que s’expressen en el plec de càrrecs el  10 de desembre de 
2015.

4. Que ha estat notificat en el BOE núm. 34 de 09 de febrer de 2016,  de conformitat amb el que 
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en l’article Artículo 59.    Práctica de la notificación 5. 
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

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

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

7. La responsabilitat dels fets esmentats recau presumptament sobre el Sr. Diego Enrique 
Chacaltana Magret. 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

2. D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 281,25.-€
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar la proposta de resolució de l’expedient sancionador al Sr. D. E. Ch. M. a per la 
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de 
l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 
281,25.-€.

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

3. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 
supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre.

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

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

2.7.8. 2.7.8. 2.7.8. 2.7.8. PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ PROPOSTA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT LES DEPENDÈNCIES TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT LES DEPENDÈNCIES TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT LES DEPENDÈNCIES TURÍSTICA I COMERCIAL EN LA ZONA DE LA PLAÇA DAVANT LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS MUNICIPALS MUNICIPALS MUNICIPALS CARRER ST. PERE, PER A L'ANY 2016.CARRER ST. PERE, PER A L'ANY 2016.CARRER ST. PERE, PER A L'ANY 2016.CARRER ST. PERE, PER A L'ANY 2016.       

Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient: Identificació de l’expedient: Proposta per poder realitzar l’activitat de promoció i dinamització 
turística i comercial en la zona de la Plaça davant de les dependències municipals carrer Sant Pere, 
per a l’any 2016.    

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la instància presentada pel Sr. Cl. L. Ve., per la instal·lació d’una parada al mercat 
d’artesans, amb l’activitat de venda d’articles especialment identificats com “brocanters, 
artesans i pintors” en la zona de la plaça  davant de les dependències municipals del carrer Sant 
Pere.

2. Que es considera una bona proposta per l’activitat del nostre municipi tenint en compte que és 
una promoció i dinamització turística i comercial i que s’està portant a terme en diferents 
municipis turístics.

3. Que s’estableixen normes per a la regulació de les parades estacionals, taulells, i similars del 
Mercat d’Estiu i ocasionalment a l'hivern, gestionat pel departament de Via Pública i amb 
activitats de venda d’articles especialment identificats com “BROCANTERS,  ARTESANS I 
PINTORS” que es col·locaran a la plaça davant de les dependències municipals del carrer Sant 
Pere.

4. Del punt de vista municipal, l'interès de la col·locació de parades, tendals i taulells a la via 
pública és evitar, en la mesura del que és raonablement possible, que aquests establiments 
temporals introdueixin conflictes i dificultats per l’ocupació de la via pública o per les seves 
activitats.

5. Constitueix l’objecte de la present normativa el procediment per a l’atorgament de llicències 
d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables 
destinades a la venda d’articles.

6. Documentació que es presenta:
a) Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant titular.
b) Una descripció o memòria indicant el tipus de producte o servei que s’ofereix.
c) Un mínim de dues fotografies del producte o servei que presten.
d) Fotocòpia document acreditatiu Associació i NIF.
e) Autònoms o/ document de pensió, o autònoms amb manteniment del negoci sempre que 

no treballi en ell.
f) Declaració jurada de no superar el salari mínim interprofessional.
g) Assegurança Responsabilitat Civil

7. En relació al que s’exposa aquest es condiciona als compliments dels següents articles:

a) El tipus i estètica de les Carpes seran blanques, taulells i altres i el mantell serà de color 
grana. 
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b) Els articles de venda estaran relacionats amb el col·lectiu de Brocanters, material Artesà i
pintors.

c) La tipologia de mercaderies acceptables. En tot cas, queda prohibida la venda o prestació
de serveis que estiguin prohibits per llei, normatives específiques sectorials o que atemptin
als bons costums.

d) Les dimensions de les parades seran com màxim de 3 metres de façana, depenent de
l’estructuració organitzativa a càrrec de l’Ajuntament amb cooperació del Sr. Albert
Soriano con Coordinador entre Ajuntament i paradísies. En cap cas, es podrà sobrepassar
la superfície delimitada pel tendal, ni tan sols el voladís ni els puntals que delimiten la
superfície.

e) No es podrà instal·lar cap mena de para-sol.
f) Es farà efectiva la Taxa de l’ordenança fiscal 2.2.7 apartat 3.5.1 i 3.5.2.
g) Es podrà fraccionar el pagament el 50% abans de Setmana Santa i la resta a  la data final

de termini que serà el 15 de juliol.
h) Per poder accedir a un lloc serà necessari no tenir pendent cap rebut.
i) No es podrà sota cap concepte posar vehicles sobre la plaça, amb l’advertiment de perdre

la llicència sense opció de cap reclamació.
j) Tindran preferència a les places els que  l’any anterior varen participar.
k) Les parades seran numerades i hauran de respectar el lloc assignat.
l) Cada parada podrà disposar d’enllumenat, no sobrepassant els 100w per parada, i sempre

amb bombetes de baix consum (3 llums).
m) L’ajuntament podrà disposar de les places que, els dies de mercat, no siguin ocupades pels

titulars, previ abonament de la taxa corresponent per ocupació de la via pública.
n) En motiu de qualsevol acte organitzat per l’ajuntament, en què coincideixin les dades,

l’Agrupació d’Artesans, Brocanters i Pintors en aquest cas seran ubicades a la plaça Alcalde
Romeu. Aquestes modificacions no comportaran cap indemnització.

o) La llicència serà personal e intransferible, en tot cas es presentarà la baixa al departament
de Via Pública i sol·licitar la nova alta.

p) La baixa anticipada no dóna dret a devolució d’ingrés.
q) Queda prohibida la venda de qualsevol article alimentari.
r) Queda prohibit fumar qualsevol producte estupefaent així com situacions d’embriaguesa,

inclòs amb l’expulsió
s) Es prohibeix portar animals i deixar-los per la plaça, amb la possible pèrdua del lloc que

ocupa.
t) Es prohibeix la venda de productes falsificats.
u) En cap cas s’autoritzarà més d’un lloc per persona, sigui física o jurídica.
v) Els beneficiaris de les llicències de venda estan obligats a complir les instruccions

organitzatives i de funcionament que els indiqui el personal autoritzat. Està totalment
prohibida l’explotació per persones alienes a l’autorització.

w) L’adjudicatari haurà de respectar l’objecte de la llicència, de forma que podrà vendre
únicament els productes pels quals hagi estat autoritzat.

x) El titular de la llicència serà responsable de mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la
seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

y) En cas que es produeixin danys als elements de la via pública, s’hauran de reposar els
elements afectats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis tècnics
corresponents.

z) Un cop extingida la llicència, el seu titular té l’obligació de cessar en l’ús o l’ocupació
autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l’espai públic afectat.

aa) Els titulars hauran de tenir sempre a la parada, l’autorització de la Llicència d’Ocupació de 
la Via Pública. 
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bb) L’Ajuntament es reserva el dret de revocar l’autorització, si es comprova que els articles i/o 
productes no són els autoritzats i/o assimilables, o per qualsevol incompliment dels articles 
d’aquest Acord, i en cap cas, això donarà dret al reintegrament de la taxa i/o 
indemnitzacions.  

cc) Qualsevol incident, baralla o alteració de l’ordre, podrà donar lloc a la revocació immediata
de l’autorització, i en cap cas, l’interessat tindrà dret al reintegrament de la taxa o a
indemnització.

dd) No es podrà fer ús d’aparells reproductors de música o similars. L'incompliment es traduirà
amb la revocació del permís.

ee) Estarà totalment prohibida la venda i consumició de begudes alcohòliques, o combinats, 
batuts o altres, amb presència d’alcohol. L'incompliment comportarà la revocació del 
permís.  

9. La localització d’aquest mercat serà a la plaça  davant de les dependències municipals del
carrer Sant Pere de Calafell, i la durada del Mercat serà la següent:

a) Mercat d’Estiu durant els mesos de juny a agost tots els dissabtes de 16.00 hores a 24.00
hores, el mes de setembre de 10.00h a 20.00 hores.

b) Durant els mesos de gener a maig i d'octubre a desembre, cada tercer dissabte de mes de
10.00 hores a 20.00 hores.

c) Del 25 al 27 de març, del 13 al 15 d’agost i del 3 al 8 de desembre de 10.00 hores a 20.00
hores.

d) Nadal 22 al 24 de desembre i del 3 a 5 de gener Reis de 10.00 hores a 20.00 hores.
e) S’ubicaran fins a 20 parades depenent de les mides sense que es superi aquest límit, a la

zona de la plaça  davant de les dependències municipals carrer Sant Pere de la Platja de
Calafell. 

f) Aquests horaris es podran modificar prèvia sol·licitud i mitjançant acord, segons
necessitats.

g) En finalitzar la jornada, s’haurà de procedir al desmuntatge, deixant l’espai lliure, recollit i
diàfan.

10. La llicència concedida es pot extingir per les següents causes:

a) Per manca de pagament de les taxes establertes.
b) Per transcurs del termini de vigència.
c) Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
d) Per renúncia del titular.
e) Per revocació de la llicència per incompliment de les normatives establertes en aquest

decret.
f) Per resolució judicial.
g) Per mutu acord.

11. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar inspeccions oportunes i establir les
modificacions pel que fa a la ubicació que aconselli l'interès públic com conseqüència de
qualsevol activitat programada a la plaça per part de l’Administració havent de ser
reinstal·lats en un altre lloc.

12. Els dies de celebració del Mercat d'Estocs podran participar tots els artesans empadronats o
amb negoci a Calafell, tenint prioritat al lloc/ubicació els que participen i paguen
anualment el seu lloc en el mercat d'artesans, s’organitzarà conjuntament Via Publica amb
el departament de Comerç.
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13. Així mateix els dies de celebració del Mercat del Mar i/o altres, tots els artesans que hagin
complert els requisits, podran ubicar-se en el lloc assignat en el mercat de brocanters,
artesans i pintors, i s’organitzarà conjuntament Via Publica amb el departament que
gestioni aquest acte.

14. Les parades interessades en la renovació de la llicència pel proper any, hauran de presentar
la sol·licitud  abans del 30 de novembre de l’any en curs. En cas contrari aquesta llicència
no serà renovada, la sol·licitud presentada dins el termini no compta com autorització, pel
que caldrà autorització expressa.

15. L’Ajuntament de Calafell es reserva el dret de la concessió de llicències per l’organització
d’aquest esdeveniment.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

1. Compliment ordenança Fiscal, Ordenança municipal i Reglament General de Recaptació.

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

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

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

1111.... Autoritzar al Sr. Cl. L. V., per la instal·lació d’una parada al mercat
d’artesans, amb l’activitat de venda d’articles especialment identificats com:
“BROCANTERS,  ARTESANS I PINTORS” que està ubicat a la plaça de davant de les
dependències municipals del c/ Sant Pere de la Platja de Calafell, respectant la numeració
del lloc assignat.

2.2.2.2. L’Autorització queda condicionada al compliment dels requisits i normes que  consten en
aquest Acord.

3.3.3.3. Donar compte d’aquest acord als interessats, departament de Policia i departament de Comerç
i Turisme.

2222....7777....9999....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711113333000000002222000000003333    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    IIII    PPPPRRRROOOOVVVVEEEESSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT:::: Expedient núm. 4303713002003 relatiu a l’aprovació de la 
Proposta de Resolució estimant les al·legacions o proves presentades. 

FFFFeeeettttssss: 

1. Vistes les al·legacions i proves presentades  per Sr. A. E. A.,  en data 25/01/16 registre 
d'entrades núm. 2792 en virtut de la notificació de l’expedient 4303713002003  per
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infracció a l'article 47 a) i e) de la Llei 11/2009 de 6 de juliol modificada amb la llei 10/2011 de 29 
de desembre i de l'ordenança Municipal, en que per acord de la Junta de Govern Local de data 3 
de desembre de 2015 se li notificava la incoació de dit expedient i contra el que va al·legar el 
següent: 

1. Que se li va notificar l’acord en el que se l’imputaven una  infracció administrativa.
2. Que són d’aplicació l’ordre INT 358/2011 de 19 de desembre en el que es regulen els

horaris (esmenta els articles 5 i 7).
3. Que sol·licita l’arxiu de l’expedient donat que no va incomplir cap normativa, estava dins els

horaris autoritzats.
4. Que considera que els fets estan prescrites.

2. L’instructor va formular en data 03/12/2015 el plec de càrrecs, a través del qual s'imputava al Sr.
Antonio Esteban Alonso, en qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una infracció  molt
greu tipificada a l’article l'article 47 a) i e) de la Llei 11/2009 de 6 de juliol modificada amb la llei
10/2011 de 29 de desembre, perquè va protagonitzar presumptament els fets que es transcriuen
en el decret d'incoació.

3. El plec esmentat va ser degudament notificat a l'inculpat, el qual va presentar, dintre del termini
concedit a aquest efecte, escrit d’al·legacions i proposició de proves.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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

3. Atès el que disposa la legislació en matèria del servei d’espectacles i establiments de pública
concurrència, sobre els horaris màxims de tancament i al que és obligat a la regulació determinada
a l’ORDRE INT/358/2011, del 19 de desembre, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives. Que l’horari màxim de tancament, segons l’ORDRE INT/358/2011, Articles
4 i 5:

- Bar musical, a les 2.30 hores, ampliable en 30 minuts les nits de divendres, dissabte i vigília
de festius.

- Restaurant musical, a les 2.30 hores, ampliable en 30 minuts les nits de divendres, dissabte
i vigília de festius.

- Discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle, a les 5.00 hores, ampliable una hora
les nits de divendres, dissabte i vigília de festius.

- Bars, restaurants i bars restaurants, a les 2.30 hores, ampliable en 30 minuts les nits de
divendres, dissabte i vigília de festius.

4. Que en data 25/05/2011 La Generalitat de Catalunya dona compte a l’Ajuntament de la
resolució en referència a la sol·licitud de la Federació Catalana d’Associacions Recreatives i musicals
per ampliació horària de tancament de determinats establiments públics d’activitats recreatives de
restauració i musicals, entre el 1 de juny i el 15 de setembre, autoritzant pel que fa a bars, bars
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musicals restaurant, restaurant musical una ampliació horària de 30 minuts. Aprovant-se per 
l’Ajuntament segons decret 5288/2011 de 29/12/2011. 

5. Que les actes emeses per la policia corresponents a les següents dates 12/07/13, 18/08/13 i
07/09/13, la veracitat de les quals no ha estat negada, consta que les activitats desplegades pels
denunciats estan dins els paràmetres d’autorització  segons el conveni de la Federació Catalana
d’Associacions Recreatives i musicals.

6. Que del resultat de l’estudi de les al·legacions, l’expedient iniciat va ser considerat com falta molt
greu donat que l’incompliment va ser de manera reiterada i greu, com a mínim tres vegades en un
període de sis mesos, incomplim reiteradament els horaris de tancament.

7. Que verificada la documentació motiu de denuncies, resulta que les actes dels dies 10/07/13 i
14/07/13 aquestes incompleixen  la normativa establerta en relació al tancament d’horari, i de
conformitat amb la Llei 11/2009 de 6 de juliol modificada amb la llei 10/2011 de 29 de desembre
en l’article 48  j) passa a ser  considera falta greu.

8. Que com a conseqüència de dites denuncies de la Policia Local, resulta que han estat sols dues
vegades les que s’ha produït l’incompliment de l’horari de tancament, s’ha de  canviar la
qualificació de falta molt greu a falta “GREU”, atès que manca el criteri de reiteració en necessitar
segons l’ordenança municipal tres reiteracions per ser considerat com a un acte reiterat
d’incompliment. En ser considerat com a falta greu aquesta  ha prescrit  de conformitat amb el que
disposa  la llei 30/92 de 26 de novembre de regim jurídic de les administracions publiques i del
Procediment administratiu Comú, en l’article 132, disposa el següent: “En infraccions GREUS el
termini es de DOS ANYS per la prescripció que començarà a comptar des de el dia en que aquesta
s’ha hagués comes. Per la prescripció de les sancions començarà a comptar des de el dia següent al
que es ferma la resolució d’imposició de sanció.

9. Resultant que de conformitat amb les actuacions dutes a terme ha estat provat que els fets
descrits a l’esmenta’t plec de càrrecs, després de l’estudi de les al·legacions, es comprova lalalala
prprprprescripció de l’expedientescripció de l’expedientescripció de l’expedientescripció de l’expedient, tal i coms s’exposa en l’al·legació .

10. Pel que la responsabilitat dels fets esmentats NO recau presumptament sobre el Sr. Antonio
Esteban Alonso

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

4. Vist el que disposa l’article 2 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador, pel que fa a la competència de l’Alcalde President en matèria
sancionadora, que, aquesta competència fou delegada a favor del Regidor Delegat de l’Àrea del
Departament de Via Pública d’aquest Ajuntament, essent per tant aquest últim l’òrgan competent
per a la imposició de la sanció corresponent.

5. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.
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6. 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. Estimar les proves i al·legacions presentades de l’expedient sancionador núm.
4303713002003 del Sr. Antonio Esteban Alonso acordant la prescripció de l’expedient i acordant el
seu arxiu de l'expedient.

2. Cal que es notifiqui la present proposta de resolució, amb l’atorgament del termini 10 DIES per
presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals, un
cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan competent per resoldre l’arxiu
de l’expedient.

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

2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. 2.7.10. EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002154 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.    4303715002154 relatiu a l’aprovació de 
declarar l’arxiu de l’expedient per haver fet efectiu l’import de la sanció. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que ha presenta al·legacions o proposició de prova l’empresa Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., en relació amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats
“Adreça: av. Mossèn Jaume Soler 19, via pública, Local comercial: Correos. Especificació dels fets
presumiblement infringits: Ordenança municipal d’ús d’espais públics... Material intervingut: No és
necessari cap intervenció. Observacions: El vehículo con placa 6358-CGS (MMA 26.000 Kg) y
anchura max. 2550 mm realiza descarga material con ocupación parcial de vía (av. Mossèn Jaume
Soler 19) y de acera de la misma vía, sin presentar permiso de ocupación y sin cumplir con las
normas básicas de señalización de la vía ni de seguridad exigidas para realizar dichos trabajos de
descarga de material. Los trabajos de descarga afectan a la salida de los vados del mismo número
de vía así como la salida de los inmuebles. El transportista no presenta albaranes de carga ni
especificación técnica de la misma.  Incidència: Se observa camión marca Man modelo 26403 de
masa máxima de 26.000 Kg con placa 6358-CGS realizando trabajos de descarga en oficina de
correos ocupando parcialmente la vía (vía de doble sentido) y ocupando parcialmente la acera por
brazo neumático estabilizador de 150-250 mm aprox. y realizando descarga de material pesado
con la puma por encima de la vía peatonal sin señalizar y con peligro visible para los peatones y
clientes de la oficina de correos que se encuentra en servicio.” constitutius d’infracció de l’article 17
de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics, de conformitat amb la
Junta de Govern Local el 28 de gener de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la
quantia de la sanció de 281,25.-€.
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2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data 26 de novembre 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 196,87.-€, que el
08 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 Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. amb NIF A-83052407, 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 196,87.-€.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que l’empresa Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A., es declara responsable de la infracció.

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 REFT REFT REFT REFÓS 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,L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,    AMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: UMPTES: UMPTES: UMPTES:     

4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 4.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE 
REGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DEREGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DEREGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DEREGIRAN LA SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE    TREBALL D’AUXILIAR DE TREBALL D’AUXILIAR DE TREBALL D’AUXILIAR DE TREBALL D’AUXILIAR DE 
RÀDIO, EN RÈGIM D’INTERINITAT, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE RÀDIO, EN RÈGIM D’INTERINITAT, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE RÀDIO, EN RÈGIM D’INTERINITAT, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE RÀDIO, EN RÈGIM D’INTERINITAT, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELLL'AJUNTAMENT DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    
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1. El 15 de febrer de 2016 s’emet memòria de l’Alcaldia en la qual es manifesta la necessitat de
cobrir dues places vacants d’auxiliar de ràdio, donada la importància d’aquestes figures per al
bon funcionament de la ràdio municipal, entesa aquesta com a mitjà públic de difusió del
municipi arrelada al ciutadà, i per la seva funció dinamitzadora, de transparència i pluralisme
democràtic, amb l’objectiu de garantir la continuïtat en la prestació del servei i de l’accés de tots
els ciutadans i les ciutadanes al servei. La memòria queda unida a l’expedient.

2. El passat 1 de febrer per acord de Ple es va aprovar definitivament el pressupost municipal i la
plantilla de personal, així com la relació de llocs de treball. Actualment, i pel que fa als llocs de
treball d’auxiliar de ràdio, consten com a vacants, sense cobrir ni de forma interina ni
permanent, dos llocs.

3. Atès que en la relació de llocs de treball actual, el lloc d’auxiliar de ràdio està adscrit a personal
laboral, assimilat al Grup C, subgrup C2 de titulació, complement de destí 14, i complement
específic brut anual de 6.216,09 €.

4. Atès que per a la cobertura d’aquest lloc de treball cal dur a terme un procediment de selecció,
per tal de complir amb els principis constitucionals establerts en l’article 55 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

5. El 16 de febrer de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm.
0060/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

6. El 17 de febrer de 2016, la Intervenció Municipal emet informes números 64 i 65 de
l’existència de crèdit per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.

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

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

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

5. Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de  personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques; articles 6 i 12.

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

7. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2016. Article 20.
DOS.
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8. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, pel que fa als contractes d’interinitat.

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

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

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

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

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

1. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables, en
aplicació de la potestat d’autoorganització, per considerar prioritària la cobertura de dos llocs
de treball d’auxiliar de ràdio, atès que responen als objectius de compromís adquirits de
transparència i comunicació corporatius.

2. Aprovar les bases que regiran la selecció per la convocatòria de cobertura de dos llocs de treball
d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació, en règim de personal laboral interí.

3. Convocar un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura de dos llocs
de treball d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació, en règim de personal
laboral interí

4. Donar la corresponent publicitat de les bases i de la convocatòria, amb publicació íntegra en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres
mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat).

5. Donar compte al responsable del Departament de Comunicació, al Departament de Recursos
Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals, i informar al Comitè d’Empresa i a les
seccions sindicals, per al seu coneixement i als efectes escaients.

“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ 
LLIURE, PER A LA COBERTURA DE DOS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE 
PERSONAL LABORAL INTERÍ, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
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L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la 
cobertura de dos llocs de treball d’auxiliar de ràdio adscrits al Departament de Comunicació, en 
règim de personal laboral interí fins a cobertura definitiva de lloc. 

Els llocs de treball estan dotats amb les retribucions del grup assimilat C2 de titulació, complement 
destí assimilat 14, i complement específic d'acord amb la relació de llocs i la legislació vigent.  

La missió dels llocs de treball és la preparació en l’elaboració i redacció de la informació necessària 
per al disseny i execució dels programes de ràdio a partir de l’anàlisi documental i informatiu previ, 
contactar amb els convidats, i col·laborar activament amb la presentació dels programes radiofònics, 
i totes aquelles tasques i activitats associades, amb les següents funcions generals: 

a) Gestionar i organitzar els espais en funció de la programació establerta.
b) Col·laborar i donar suport en la realització i gestió dels aspectes de producció necessaris per a

l’execució dels espais radiofònics.
c) Participar en tasques de locutor de ràdio pel que fa a la presentació i dinamització d’espais

radiofònics.
d) Produir i elaborar la informació recollida.
e) Preparar previsions d’informació.
f) Redactar, produir i difondre notícies per a les xarxes socials.
g) Redactar i produir notícies per la ràdio i per qualsevol altre mitjà web que es pugui crear.
h) Mantenir relacions de col·laboració i coordinació amb la Corporació, les entitats locals i els

col·laboradors externs proveïdors habituals d'informació de l'àmbit local.
i) Tasques de difusió i formació dins de l’àmbit del mitjà (escoles, entitats, col·laboradors,

becaris, personal en pràctiques, etc.
j) Més les que li puguin ser encomanades d’acord amb la resta de funcions del departament

d’adscripció.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya,
els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.

b) En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar
documentalment la seva nacionalitat.

c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement
adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

d) Tenir complerts 16 anys d’edat, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxim de jubilació forçosa.

e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar
corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

f) Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
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g) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions
corresponents al lloc de treball convocat.

h) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar
separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds. 

TERCERA.- SOL·LICITUDS 

3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre 
General d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT. 

3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i 
successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de 
l’Ajuntament, www.calafell.cat). 

3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de 
Calafell i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta en aquestes bases i han 
d’estar signades per l’aspirant. 

3.4. Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de 
les condicions exigides en la base Segona. 

3.5. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: 
• Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat.
• Fotocòpia compulsada del DNI.
• Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
• Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
• Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de català de la Junta Permanent de

Català o d’altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s’escau.
• El justificant de pagament dels drets d’examen.

3.6. Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el 
corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la 
sol·licitud. 

3.7. És motiu d’exclusió la no presentació de la documentació següent: 
• Instància degudament signada.
• Fotocòpia del DNI.
• El justificant de pagament dels drets d’examen, o certificat d’exempció d’abonament

dels drets d’examen, de data posterior a la publicació de la convocatòria.

3.8. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats que no es presentin juntament amb la 
instància, o màxim, el darrer dia de presentació d’instàncies, si no es troben degudament 
compulsats, no es tindran en compte per a la valoració de mèrits en la fase de concurs. 

3.9. Els impresos així com la informació complementària que sigui precisa es podrà sol·licitar al 
Servei d’Atenció al Ciutadà, Plaça de Catalunya núm. 1, en horari d’atenció al públic. També 
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es poden extreure els impresos i consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.calafell.cat). 

3.10. La documentació degudament compulsada per ser valorada en la fase de concurs ha de ser 
presentada màxim el darrer dia de la presentació de sol·licituds. 

3.11. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al 
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la 
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent. 

3.12. Els/les aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del procés de 
selecció seran nomenats amb les 3 darreres xifres del DNI i la lletra de cada aspirant, així com 
el número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la sol·licitud per participar en aquest 
procés. 

QUARTA.- LLISTA D'ASPIRANTS 

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació, o 
autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes 
d'aspirants admesos i exclosos provisional que es publicarà en el BOPT i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de 
l’Ajuntament (www.calafell.cat). En aquesta mateixa resolució s’inclourà la llista completa dels 
aspirants admesos i exclosos en la convocatòria, i els motius d’exclusió. Aquesta resolució, 
publicada al BOPT, indicarà el lloc on estan exposades al públic les llistes. 

4.2 Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució indicada en el BOPT per formular davant de l’òrgan que va dictar 
resolució les reclamacions que cregui oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin 
pogut produir, o per adjuntar la documentació pels quals hagin estat exclosos. Se’ls adverteix 
que, en el cas que no esmenin dins d’aquest termini, el defecte a ells imputable, que hagi 
motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició. 

4.3 Una vegada finalitzat el termini previst en l’apartat anterior, la Corporació aprovarà, mitjançant 
una resolució, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. Aquesta resolució 
determinarà el lloc, data i hora de la celebració del primer exercici del procés selectiu, i donarà 
a conèixer els noms dels membres titulars i suplents de l’òrgan qualificador. En cas que no es 
presentés cap al·legació, esdevindrà definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos. 

4.4 Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar 
a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La Corporació podrà 
requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha 
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser 
exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. 

CINQUENA.- ÒRGAN QUALIFICADOR 

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 

President: 
Titular: Sra. Àgueda Subirana Álvarez, secretària accidental de la Corporació 
Suplent:  Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació 
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Vocals: 
Titular: Sra. Mireia Ayats Escarré, interventora accidental de la Corporació 
Suplent: Sra. Virginia Morillo López, tresorera de la Corporació 

Titular: Sra. Olga Olivé Martí, Tècnica de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament del 
Vendrell 
Suplent: Sr. Joan Colet Duran, Tècnic de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament del 
Vendrell 

Titular: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Suplent: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Secretari/ària: 
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació 
Suplent: Sra. Maria Vilanova Peña, auxiliar administrativa del Departament de Recursos 
Humans de la Corporació.  

La designació de l’òrgan qualificador, en el seu cas, es farà pública al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, com a mínim 10 dies naturals abans de les proves. 

L’òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per 
debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la 
seva competència. 

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei, l’òrgan qualificador es classifica en la categoria segona. 

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ 

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, 
mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir i en la superació de les proves 
corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els 
exercicis de la fase d’oposició. 

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, sens perjudici de la 
seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat), 
juntament amb el llistat d’admesos i exclosos.   

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per l’òrgan 
qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens perjudici de la 
seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), 
juntament amb els resultats de la prova anterior. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada 
l’oportuna notificació als interessats. 

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament 
serà per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud. 

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el 
lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos 
del procés selectiu. 
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Si l’òrgan qualificador té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits 
per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb 
audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

SETENA.- EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 

1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de català 

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
catalana corresponents al nivell de suficiència de català (C1).  

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el 
termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. 

També queden exempts de realitzar la prova de català els següents: 

1. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. Aquest
document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de
llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de
l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut d'Educació Secundària públic en la
forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

2. Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en
altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a queden exclosos/es del procés selectiu. 

2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua castellana 

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua 
castellana, i, si escau, en la realització d'una entrevista que permeti valorar-ne els coneixements 
orals.  

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat espanyola. 

L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualificació d’apte/a per superar la 
prova i passar a la següent. 

3r Exercici. Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 10 punts 

Consisteix en resoldre de forma escrita i locutada un cas pràctic de redacció i locució enregistrada 
d’una notícia, proposada per l’òrgan qualificador, l’objectiu del qual serà valorar els nivells de 
coneixements i experiència en relació al perfil professional requerit per al desenvolupament de les 
funcions pròpies del lloc de treball a ocupar. El temps de redacció de la notícia serà de 20 minuts 
màxim, i 10 minuts màxim per l’enregistrament de la locució.  

Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 



Página 

63

La puntuació total de la fase de l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats d’aquesta fase. 
Total:  10 punts. 

VUITENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS 

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i consistirà en 
la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins 
al darrer dia de presentació de sol·licituds, i amb la realització d’una entrevista. La documentació 
que no s’acompanyi juntament amb la sol·licitud per aquesta convocatòria no serà valorada, tot i 
que consti a l’expedient personal. Els mèrits informats en el curriculum vitae presentat per l’aspirant 
que no hagin estat documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de concurs.  

L’òrgan qualificador valorarà d'acord amb el barem següent: 

1. Experiència. Màxim 2 punts.

• Experiència professional tant en l’àmbit privat com en el sector públic, desenvolupant
tasques pròpies de les funcions definides a les bases, a raó de 0,05 punts per cada mes
complert de treball.

2. Titulació acadèmica superior: Màxim: 1 punt

Es valorarà  la formació acadèmica oficial relacionada amb les funcions i perfil necessaris per
desenvolupar el lloc de treball objecte de la convocatòria, segons el barem següent:

• Llicenciatura o grau en Periodisme: 1 punt

3. Entrevista personal. L’entrevista personal, consistirà en mantenir una entrevista personal amb
l’òrgan qualificador per aclarir o ampliar aspectes i temes relacionats amb el perfil professional i
competències de l’aspirant per valorar l’adequació a les característiques del lloc de treball
convocat, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. Es valorarà fins a un màxim
de 2 punts.

La no presentació del/de la aspirant a l’entrevista determinarà la seva exclusió del procés
selectiu.

La puntuació total de la fase de concurs serà la suma de tots els punts d’aquesta fase, i no pot ser, 
en cap cas, superior als 5 punts. 

NOVENA. VALORACIÓ DEL CONCURS-OPOSICIÓ 

L’òrgan qualificador valorarà cadascun dels exercicis obligatoris i eliminatoris per separat. 

La puntuació final s'obtindrà de la manera següent: 

a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis de la fase
d'oposició.

b) A la puntuació així obtinguda s'hi afegirà la resultant de la fase de concurs, obtenint d'aquesta
manera, la puntuació final de cada opositor/a.
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DESENA. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS 

Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l’àmbit privat o en una administració 
pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data d’alta a l’empresa, data de 
baixa o bé certificar que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional. És, 
per tant, necessari presentar un certificat de vida laboral actualitzat, juntament amb un full de salari, 
contracte, presa de possessió, o certificat d’empresa. 

En el cas de treball autònom, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la llicència fiscal i 
certificació de cotització al règim d’autònom o certificació de període d’alta en l’impost d’activitats 
econòmiques i informe de vida laboral. 

Per l’acreditació i valoració de la titulació acadèmica caldrà aportar còpia compulsada de la 
certificació expedida. 

ONZENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

11.1 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase 
d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs. 

11.2 L’òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler d’anuncis, sens 
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, 
www.calafell.cat). No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants 
superior al dels llocs convocats, més el de les vacants produïdes abans de la finalització del 
procés selectiu. 

11.3 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 

11.4 Els aspirants proposats hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini 
màxim que s’estableixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base 
segona. 

11.5 Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser contractats i 
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què 
puguin haver incorregut per falsedat. 

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL: 

Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents: 

- En els casos de concurs-oposició, es desfà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la
major puntuació a la fase d’oposició.

- Si persisteix l’empat, es desfarà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la major
puntuació en l’exercici que l’òrgan qualificador consideri més important de tot el procés
selectiu.

- En cas de persistir l’empat en els casos de concurs-oposició, l’òrgan selectiu acordarà la
realització d’una prova extraordinària d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de la
plaça convocada i s’haurà d’anunciar als aspirants amb antelació suficient, com a mínim de
48 hores.
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DOTZENA. BORSA DE REPOSICIÓ 

Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu, però degut al nombre de llocs de treball 
limitats no siguin proposades per al seu nomenament, formaran part d’una borsa de reposició per 
ordre de puntuació. 

En tot cas, la borsa de reposició estarà formada per la totalitat dels aspirants que hagin superat el 
procés selectiu. 

Aquesta borsa de reposició restarà oberta fins a la convocatòria d’un nou procés selectiu.  

TRETZENA. PERÍODE DE PROVA 

L’aspirant admès/a, un cop sigui contractat iniciarà un període de prova de DOS MESOS, que serà 
superat de forma automàtica si no existeix informe desfavorable. 

CATORZENA. TAXES D’EXAMEN 

L'import dels drets d’examen d’acord amb les ordenances fiscals és de 15,41 €. 

No obstant això, l’article 5.1.1.2 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el 
pagament de les taxes: 

- Els drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, per les persones
que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.

Aquest extrem s’acreditarà mitjançant certificat emès per la corresponent oficina d’ocupació, de 
data posterior a la publicació d’aquesta convocatòria. 

QUINZENA. INCIDÈNCIES 

L’òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords 
que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  

SETZENA. RECURSOS 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen 
directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 
interessats podran interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs 
contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 
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interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde. 

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos. 

ANNEX I. TEMARI 

1. Òrgans de Govern Municipal. L’Alcalde. El Ple: composició i funcions. Òrgans
complementaris.

2. La funció pública local i la seva organització.
3. Els conceptes d’informació, publicitat, propaganda i opinió.
4. Estructura de la notícia. El lead i la fórmula de la piràmide invertida.
5. Els gèneres periodístics.
6. Les agències d’informació i les productores de continguts.
7. El dret de la informació i la llibertat d’expressió.
8. La clàusula de consciència i el secret professional.
9. La retransmissió esportiva.
10. Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública.
11. La conferència de premsa i la roda de premsa. Característiques. Objectius. Organització.
12. Programes d'edició, gestió i emissió radiofònica. L'XFrame radio
13. Les noves tecnologies aplicades a la comunicació. Ús de xarxes socials i aplicació a la difusió

de continguts locals.
14. El concepte d’accessibilitat als webs. L'exemple de www.calafellradio.cat
15. Historia dels mitjans de comunicació a Calafell.
16. Els mitjans de comunicació a Calafell en l’actualitat. Mitjans públics i mitjans privats.
17. La radio municipal. Creació, estructura i funcions de Calafell Ràdio.
18. Esports, clubs i equips més importants de Calafell.

ANNEX II. INSTÀNCIA 

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURSSOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURSSOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURSSOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS----OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ OPOSICIÓ 
LLIURE, PER A LA COBERTURA DE DOS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE LLIURE, PER A LA COBERTURA DE DOS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE LLIURE, PER A LA COBERTURA DE DOS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE LLIURE, PER A LA COBERTURA DE DOS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR DE RÀDIO, EN RÈGIM DE 

PERSONAL LABORAL INTERÍPERSONAL LABORAL INTERÍPERSONAL LABORAL INTERÍPERSONAL LABORAL INTERÍ    

Dades personals del/de la sol·licitantDades personals del/de la sol·licitantDades personals del/de la sol·licitantDades personals del/de la sol·licitant    

Primer cognom Segon cognom Nom 

NIF Data de naixement (dd/mm/aaaa) 
 /        / 

Nacionalitat: 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil 
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Adreça electrònica 

De conformitat a l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta 
sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi) 
� No autoritzo  � Al telèfon mòbil  � A l’adreça electrònica 

Dades de la convocatòriaDades de la convocatòriaDades de la convocatòriaDades de la convocatòria    

DOGC núm. DOGC núm. DOGC núm. DOGC núm. 
BOP núm. 
Lloc de treball: AUXILIAR DE RÀDIO 

Accés:  LLIURE  Sistema de selecció: Concurs-oposició 

Documentació que s’adjuntaDocumentació que s’adjuntaDocumentació que s’adjuntaDocumentació que s’adjunta    

� Currículum vitae 
� Fotocòpia compulsada del DNI 
� Fotocòpia compulsada de la documentació d’acord amb la base 2 de les bases específiques 
� Acreditació del coneixement de català, mitjançant fotocòpia compulsada:   � Sí  � No 
� Documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs (segons base 8 de les bases 
    especifiques, mitjançant fotocòpies degudament compulsades) 
� Justificant de pagament dels drets d’examen:   � Sí           � No 

ATENCIÓ: ATENCIÓ: ATENCIÓ: ATENCIÓ:     
S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb aquesta 
sol·licitud. 
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats, però no acreditats tal i com determinen les 
bases de la convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 6 de 
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. 

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que 
reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria d’aquestes bases, per la qual 
cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA al concurs-oposició convocat a que fa referència aquesta 
sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment tot el que declaro. 

Calafell, ___ de ____________ de 2016 

Signat: ___________________________________________ 

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base deincloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base deincloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base deincloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de    dades del dades del dades del dades del 
departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per ferdepartament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per ferdepartament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per ferdepartament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per fer----ne el tractament ne el tractament ne el tractament ne el tractament 
informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets 
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d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, inclosos a la legislació vigent, inclosos a la legislació vigent, inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Calafell o al registre telemàtic habilitat al web Calafell o al registre telemàtic habilitat al web Calafell o al registre telemàtic habilitat al web Calafell o al registre telemàtic habilitat al web www.calafell.orgwww.calafell.orgwww.calafell.orgwww.calafell.org....    

SI / NO autoritzo l’AjuSI / NO autoritzo l’AjuSI / NO autoritzo l’AjuSI / NO autoritzo l’Ajuntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els ntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els ntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els ntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els 
processos selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de processos selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de processos selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de processos selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de 
l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats.l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats.l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats.l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats.    

IL·LUSTRÍSSIM IL·LUSTRÍSSIM IL·LUSTRÍSSIM IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE SR. ALCALDE SR. ALCALDE SR. ALCALDE ----    PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLPRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLPRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLPRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 

“ 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:00, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




