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A Calafell, en data 21 de març de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 
sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per La secretària accidentall de la corporació senyor/a Àgueda Subirana 
Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a.  MARIA LLUISA LASTRA FLORES 

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

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.1. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMENT DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMENT DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMENT DEL PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA REGULARITZACIÓ EN L’ABONAMENT DEL 
COMPLEMENT D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. COMPLEMENT D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. COMPLEMENT D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL. COMPLEMENT D’IT A L’EMPLEADA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.        

FetsFetsFetsFets    
1. El 29 de desembre de 2015 i RGE  núm. 573, la  senyora N. V. P. va presentar

comunicat mèdic de baixa per malaltia comuna, amb data de baixa del 23 de desembre de
2016. Posteriorment, l’01 de març de 2016, amb RGE núm 88, presenta comunicat mèdic de
data d’alta 01 de març de 2016..

2. El Ple de data 27 de setembre de 2012  va acordar que per malaltia comuna o accident no
laboral, en els casos excepcionals d’hospitalització i intervenció quirúrgica per malaltia greu o
molt greu, els empleats cobrarien el 100% de les seves retribucions ordinàries des del primer
dia, sempre que la baixa mèdica anés acompanyada d’un informe mèdic, per part del
facultatiu, que acredités aquesta circumstància de la malaltia és greu o molt greu.



3. A conseqüència de l’esmentada baixa per malaltia comuna, i  d’acord amb allò acordat per Ple 
Municipal de data 27 de setembre de 2012, de conformitat amb el que disposava el Reial 
Decret Llei 20/2012, de 20 de juliol en relació a les  baixes mèdiques, a la senyora Nuria Vilella 
Pons, se li va descomptar de la nòmina del mes de desembre de 2015 i la nòmina del mes de 
gener la part  corresponent, per causar baixa per malaltia comuna i no aportar el corresponent 
informe mèdic.

4. En data 28 de setembre de 2012 el departament de Recursos Humans va informar de les 
novetats introduïdes pel Reial Decret Llei 20/2012, segons allò acordat en la reunió ordinària 
de la Comissió Paritària del personal funcionari i laboral i en l’esmentat Ple de data 27 de 
setembre, establint, entre d’altres temes, que per tal de poder abonar el 100% de les 
retribucions, en casos de baixa per contingències comunes, era necessari acompanyar la baixa 
mèdica del corresponent informe mèdic que acredités la malaltia greu o molt greu, per establir 
l’excepcionalitat.

5. En data 08 de març de 2015, amb registre d’entrada a la Corporació número 8167/2016, la 
senyora N. V. P.  presenta instància aportant informe mèdic on es deixa constància del 
caràcter greu de la malaltia patida, i sol·licita que se li reintegri l’import deduït de la 
nòmina del mes de desembre de 2015 i gener del 2016.

6. A resultes dels càlculs realitzats la quantia deixada de percebre per la situació d’incapacitat 
temporal en la nomina del mes de desembre de 2015 i gener de 2016 és de 453,94€ brut. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat.

2. Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de
la Seguretat Social.

3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local.

4. Acord de Ple Municipal de data 27 de setembre de 2012, sobre la complimentació de les
prestacions a percebre en situacions d’incapacitat temporal.

5. Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i art.
51.1.h) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que
determinen la competència de l’Alcalde en matèria de personal.

6. 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.

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. Aprovar, de forma excepcional, la regularització en concepte de “Complement d’IT”, per
l’import brut de 453,94€, a la senyora N. V. P.,  per la deducció practicada en la nòmina
del mes de desembre de 2015 i gener de 2016, per la seva situació d’incapacitat
temporal durant el període del 23 de desembre de 2015 al 01 de març de 2016, i haver
aportat el corresponent informe facultatiu d’acreditació de caràcter greu en la malaltia,
abonant-se en la nòmina del mes de març de 2016.

2. Donar compte d'aquesta resolució a l’interessada, als departaments d'Intervenció i de
Tresoreria, al departament de RH, i a la gestoria encarregada de la confecció de nòmines, i
informar a la Junta de Personal.

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN AGENT INTERÍ DE LA POLICIA PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN AGENT INTERÍ DE LA POLICIA PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN AGENT INTERÍ DE LA POLICIA PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT D’UN AGENT INTERÍ DE LA POLICIA 
LOCAL DE L’AJUNTAMENLOCAL DE L’AJUNTAMENLOCAL DE L’AJUNTAMENLOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLT DE CALAFELLT DE CALAFELLT DE CALAFELL       

FetsFetsFetsFets    

1. El 22 de febrer de 2016, l’Inspector en Cap de la Policia Local de Calafell, emet informe 
sol·licitant es procedeixi a la cobertura de dues places d’agent  vacants, amb l’objectiu de 
reforçar la plantilla de la Policia Local ateses les baixes produïdes per jubilació, per tal de 
desenvolupar tasques a la unitat de proximitat. S’acompanya informe a l’expedient.

2. El 6 d’agost de 2015 per acord de Junta de Govern Local es van aprovar les bases que van regir 
el procés selectiu, per concurs oposició lliure, per a la selecció de 6 places d’agent interí de la 
policia local de l’Ajuntament de Calafell, integrades a l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local, grup C1 de titulació.

3. El 15 de desembre de 2015, va finalitzar el procés selectiu amb el nomenament dels 6 primers 
aspirants com a agents interins de la Policia Local.

4. D’acord amb la base desena de les esmentades bases es va formar una borsa de reposició, 
formada per les persones aspirants que van superar tot el procés selectiu, però degut al 
nombre de places limitades no van ser proposades per al seu nomenament, formada per 
rigorós ordre de puntuació, les quals podrien ser proposades per al seu nomenament com a 
agents interins de la policia si es produís alguna necessitat, prèvia la corresponent revisió 
mèdica. Aquesta borsa de reposició restaria oberta fins a la convocatòria d’un nou procés 
selectiu.

5. Atès que, s’ha cridat als dos primers aspirants de la borsa de reposició, seguint l’ordre de 
puntuació obtinguda, senyors J. J. G. i D. R. E., i que han confirmat la seva disponibilitat a 
cobrir les dues places ofertades com a agents interins de la policia local, per tal de dur a terme 
la corresponent revisió mèdica.

6. El 16 de març de 2016, l’Institut Català d’Ergonomia i Salut a l’Empresa SL (ICESE), emet 
informes sobre les proves mèdiques preceptives realitzades pels dos aspirants amb els següents 
resultats: 



J. G., J. APTE 
R. E., D. NO APTE 

7. Vist que, en compliment de la base novena de les bases, l’aspirant que ha resultat APTE a la
revisió mèdica ha acreditat que compleix amb tots els requisits exigits en la base segona de les
bases que regeixen el concurs oposició lliure de sis places d’agent interí de la Policia local de
Calafell.

8. Vist que d’acord amb les bases reguladores del procés selectiu la revisió mèdica té caràcter
obligatori i eliminatori, sent necessari la qualificació d’apte per formar part del procediment
selectiu.

9. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0076/2016/RH/CG, de data 26 de
febrer de 2016, que queda unit a l’expedient.

10. Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal núm. 0155/2016 de data 7 de març
de 201´6, d’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Articles 21.1.g) i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

2. Articles 286-292 i 296 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.

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

4. Articles 55.a), 64 a 76, 103 i 118 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius
s’han d’iniciar mitjançant convocatòria pública.

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

6. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

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

8. Títols IV i V, i article 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), pel que fa a les retribucions
complementàries.

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

10. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, l’article 4 d’organització i funcionament el qual estableix “... l’organització de



les diferents unitats, o d’altres que es puguin crear, estarà a càrrec del Cap del Cos de la Policia 
Local sota la superior autoritat de l’Alcaldia”, i l’article 17, pel que fa a les retribucions 
complementàries per causes organitzatives del servei de Policia local. 

11. Article 20 i següents de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat
per l'any 2016.

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

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

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

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

1. Excloure de la borsa de reposició d’agents interins de la Policia Local de Calafell el senyor D. R. 
E., per haver resultat no apte a la preceptiva revisió mèdica.

2. Declarar l’excepcionalitat i el compliment dels requisits de necessitats urgents i inajornables per 
sectors considerats prioritaris que exigeix la norma és facultat de cada Administració en 
aplicació de la seva potestat d’autoorganització, i en aquest cas es pot entendre 
l’excepcionalitat en el nomenament interí per ocupar un lloc de treball com a agent interí de la 
Policia Local, per entendre’s com a un lloc de treball que té com a objecte donar un servei a 
essencial a la població.

3. Nomenar funcionari interí el senyor J. J. G. per ocupar una plaça d’agent interí de la policia 
local, enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala: serveis especials, 
classe: policia local, grup C2 de titulació, complement de destí 16, amb data d’efectes 
del 22 de març de 2016.

4. Informar que aquest nomenament interí s'extingirà quan no calguin els seus serveis, o per 
qualsevol de les causes previstes legalment.

5. Informar que els seus serveis es prestaran a la unitat de proximitat, amb l’abonament del 
corresponent complement de suport.

6. Abonar les quanties d’acord amb l’actual relació de llocs de treball, i segons disposa l’Annex III 
de la Policia local, el complement de suport de 239,88 euros bruts mensuals. No obstant això, 
cal aplicar l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, que afegeix una disposició addicional, la 
setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, on es classifica, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1 la categoria d’agent, i caldrà deduir de 



l’actual relació de llocs de treball, del complement específic, en còmput anual, la diferència 
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1. 

7. El funcionari interí de referència haurà d'afiliar-se a la Seguretat Social, de conformitat amb el
que preveu la legislació vigent.

8. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil, de Recursos Humans, de la Intervenció i Tresoreria Municipals, així
com, a la gestoria que porta els assumptes de personal, i a la Junta de Personal i a les seccions
sindicals per al seu coneixement i als efectes escaients.

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA 
EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL.CALAFELL.CALAFELL.CALAFELL.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 1 de febrer de 2016 l’empleada d’aquesta Corporació, senyora M. C. R., presenta 
instància davant l’Ajuntament de Calafell (RGE número 3623/2016) sol·licitant que el temps 
treballat en aquesta Corporació des del 22/04/1991 li sigui reconegut a efectes de 
triennis. Adjunta informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

2. El 3 de maig del 1991, es va resoldre nomenar a la senyora M. C. R., empleada 
d’aquesta Corporació, per cobrir el lloc de treball en caràcter temporal de auxiliar 
administratiu, adscrit a la biblioteca se Segur de Calafell d’aquest Ajuntament,  i va ser 
contractada amb efectes del 22 d’abril de 1991.

3. Atès que actualment, l’esmentada empleada és auxiliar de biblioteca d’aquesta Corporació en 
règim de personal laboral, assimilat al grup C2 de titulació, i té reconeguda l’antiguitat, a 
efectes de reconeixement de triennis, des del 25 de novembre de 1991, el que representa un 
total de 8 triennis.

4. Atès que la petició que ara es resol suposa un increment d’antiguitat de 7 mesos i 3 dies i, per 
tant, un total de 8 triennis dins del grup assimilat C2.

5. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat 
prevista en el pressupost municipal per a l’any 2016 i aquest increment de temps no 
representa cap despesa addicional.

6. El 15 de març de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 
110/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, que disposa que el règim del



personal laboral al servei de les entitats locals serà, en la seva integritat, l'establert en les 
normes de dret laboral, havent d'acudir a l'Estatut dels Treballadors. 

2. Articles 2 i 7 de l’actual Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, en quant l’àmbit d’aplicació del personal laboral.

3. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, el
qual disposa, pel que fa als conceptes retributius, el concepte d’antiguitat com aquell que
s’estableix, en caràcter general, una quantitat fixa com a complement d’antiguitat al personal
afectat per aquest Conveni té els mateixos drets que els funcionaris de l’Administració local pel
que fa als grups, quantitats i triennis. A aquest complement s’hi té dret cada tres anys a partir
del primer dia hàbil del mes següent en què s’acrediti l’antiguitat.

4. Article 59.1 i 59.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa a la prescripció d’un any per les reclamacions de
quantitat.

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

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

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

8. Article 25 de l’EBEP relatiu a les retribucions dels funcionaris interins, i Instruccions dels
Ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques, de data 25 de maig de 2007, les
quals estableixen que per a l’aplicació de l’article 25 de la Llei 7/2007, els triennis reconeguts a
l’empara d’aquest tindran efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de
la sol·licitud, conforme al que estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels
funcionaris de carrera.

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

10. 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.

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. Acceptar a l’empleada d’aquesta Corporació, senyora M. C. R., el reconeixement 
de serveis prestats pel temps treballat en aquest mateix Ajuntament, des del 22/04/1991, 
recaient el venciment del novè trienni el 22 d’abril de 2018.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al Departament de Recursos Humans, a la 
Intervenció i Tresoreria municipals, i informar a la Gestoria que porta els assumptes de 
personals per a la seva efectivitat. 

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. PROPOSTA SOBRE LA SOL•LICITUD DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS A L’EMPLEAT PROPOSTA SOBRE LA SOL•LICITUD DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS A L’EMPLEAT PROPOSTA SOBRE LA SOL•LICITUD DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS A L’EMPLEAT PROPOSTA SOBRE LA SOL•LICITUD DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS A L’EMPLEAT 
D’AQUESTA CORPORACIÓ, TÈCNIC INFORMÀTIC ADSCRIT AL DEPARTAMENT TICD’AQUESTA CORPORACIÓ, TÈCNIC INFORMÀTIC ADSCRIT AL DEPARTAMENT TICD’AQUESTA CORPORACIÓ, TÈCNIC INFORMÀTIC ADSCRIT AL DEPARTAMENT TICD’AQUESTA CORPORACIÓ, TÈCNIC INFORMÀTIC ADSCRIT AL DEPARTAMENT TIC       

FetsFetsFetsFets    

1. El 25 de febrer de 2016 el senyor A. S. J., presenta instància en aquesta Corporació, 
(RGE número 2016/6663) sol·licitant que el temps treballat en la Universitat Politècnica 
de Catalunya li sigui reconegut a efectes de triennis, així com el seu abonament a partir del 
dia 1 de març de 2016. Adjunta Annex I que queda unit a l’expedient, on s’acredita els seus 
serveis a la UPC del 23.02.2004 al 04.08.2014, un total de 10 anys, 5 mesos i 13 dies.

2. El 29 de febrer de 2016 per acord de Junta de Govern Local es va acordar nomenar al senyor 
Adrià Segura Jiménez, funcionari interí adscrit a l’escala d’administració especial, subescala 
tècnica, classe mitja, grup A2 de titulació, i ocupar el lloc de treball de tècnic informàtic amb 
dependència orgànica al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació.

3. Atès que, d’acord amb la normativa sobre retribucions dels empleats públics, els triennis 
reconeguts tindran efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de la 
sol·licitud, conforme al que estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels 
funcionaris de carrera.

4. L’11 de març de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe favorable núm. 
106/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

5. La Intervenció Municipal emet informe favorable sobre l’existència de crèdit suficient per fer 
front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 25.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, estableix que "es reconeixen els triennis corresponents als serveis prestats abans de
l'entrada en vigor d'aquest Estatut, que tindran efectes retributius únicament a partir de
l'entrada en vigor del mateix".

2. Article 10.5 EBEP on estableix que "als funcionaris interins els serà aplicable, quan sigui
adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera" i la
Resolució de 21 de juny de 2007, de la Secretaria General per a l'Administració pública, per la
qual es publiquen les Instruccions per a l'aplicació de l'EBEP en l'àmbit de l'Administració
General de l'Estat i els seus organismes públics, en relació a l'art. 25.2 EBEP estableix que "per



al reconeixement dels triennis s'aplicaran les normes de Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l'Administració pública i la seva normativa de 
desenvolupament". 

3. Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública,
assenyala, en l'apartat primer de l'article 1, que "a efectes de perfeccionament de triennis, es
computaran tots els serveis prestats pels funcionaris de carrera en qualsevol de les
administracions públiques assenyalades en l'article 1 de la Llei esmentada, sigui quin sigui el
règim jurídic dels que hagin prestat, excepte els que tinguin caràcter de prestacions personals i
obligatòries".

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

5. Article 25 de l’EBEP relatiu a les retribucions dels funcionaris interins, i Instruccions dels
Ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques, de data 25 de maig de 2007, les
quals estableixen que per a l’aplicació de l’article 25 de la Llei 7/2007, els triennis reconeguts a
l’empara d’aquest tindran efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de
la sol·licitud, conforme al que estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels
funcionaris de carrera.

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

7. 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.

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. Reconèixer el perfeccionament de triennis a l’empleat d’aquesta Corporació, senyor A. S. 
J., funcionari interí adscrit a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitja, 
grup A2 de titulació, i ocupar el lloc de treball de tècnic informàtic, pel temps treballat a la 
Universitat Politècnica de Catalunya, segons es detalla en la part expositiva d’aquest 
acord, el que suposa un total de 3 triennis, amb efectes de l’1 de març de 2016.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada, al Departament de Recursos Humans, a la 
Intervenció i Tresoreria municipals, i informar a la Gestoria que porta els assumptes de 
personals per a la seva efectivitat. 



1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. PROPOSTA SOBRE EL REINTEGRAMENT PER ABONAMENT INDEGUT DEL COMPLEMENT PROPOSTA SOBRE EL REINTEGRAMENT PER ABONAMENT INDEGUT DEL COMPLEMENT PROPOSTA SOBRE EL REINTEGRAMENT PER ABONAMENT INDEGUT DEL COMPLEMENT PROPOSTA SOBRE EL REINTEGRAMENT PER ABONAMENT INDEGUT DEL COMPLEMENT 
DE D’UNITAT ESPECIALITZADA DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ( OAC), DEL COS DE DE D’UNITAT ESPECIALITZADA DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ( OAC), DEL COS DE DE D’UNITAT ESPECIALITZADA DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ( OAC), DEL COS DE DE D’UNITAT ESPECIALITZADA DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ( OAC), DEL COS DE 
LA POLICIA LOCAL A UN CAPORAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DES DEL MES DE FEBRER DE LA POLICIA LOCAL A UN CAPORAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DES DEL MES DE FEBRER DE LA POLICIA LOCAL A UN CAPORAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DES DEL MES DE FEBRER DE LA POLICIA LOCAL A UN CAPORAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, DES DEL MES DE FEBRER DE 
2015.2015.2015.2015.       

FetsFetsFetsFets    

1. En data 8 de febrer de 2016 l’Inspector Cap de la Policia Local emet escrit on informa que, un 
cop supervisat la relació de complements abonats als agents destinats a diferents unitats 
especialitzades de la Policia Local, s’ha detectat que el caporal senyor F. J. G. P., consta 
com a adscrit a la Unitat d’OAC, però que actualment està a la unitat d’incidències. 
Un cop revisat es detecta que la data de finalització en la unitat d’OAC és des del mes de febrer 
de 2015.

2. Atès que el personal adscrit a la Unitat d’OAC perceben un complement de 150 € bruts 
mensuals, l’any 2015, i de 151,50 €, l’any 2016, per pertànyer en aquesta unitat especialitzada, 
segons l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local de Calafell.

3. Atès que s’ha procedit a l’abonament d’aquest complement de forma indeguda en les nòmines 
des del mes de febrer de 2015 a febrer de 2016, ambdues incloses, i cal el retorn d’aquesta 
quantia per part de l’empleat.

4. Atès que des del Cos de la Policia local i del Departament de Recursos Humans s’ha informat 
d’aquesta incidència a la persona interessada.

5. Atès que el total del pagament abonat indegudament ascendeix a un total de 1.953 € bruts. 

 Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret    

1. Article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària (LGP), respecte a
pagaments indeguts i altres reintegraments, on assenyala que:

"1. A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, 
aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro 
frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la 
consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor. 

2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano 
que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la 
restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos 
reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que 
establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad 
Social en el ámbito de la Seguridad Social. 

3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los 
pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los 
procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 



Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro 
establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine 
su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el 
Capítulo II del Título I de esta Ley. 

4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro 
de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior 
devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se 
produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, 
hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos 
sin el previo requerimiento de la Administración. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que 
proceda el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por haber 
incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no 
haberse justificado correctamente su cumplimiento". 

2. Article 15 de la LGP sobre el termini de quatre anys per a procedir l’Administració a la
reclamació.

3. Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el qual disposa que es podran rectificar en
qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics.

4. Ordre EHA/4077/2005, de 26 de desembre, sobre reintegrament de pagament indeguts.

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

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

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

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

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

10. 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.

11. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, l’article 4 d’organització i funcionament el qual estableix “... l’organització de
les diferents unitats, o d’altres que es puguin crear, estarà a càrrec del Cap del Cos de la Policia
Local sota la superior autoritat de l’Alcaldia”, i l’article 17, pel que fa a les retribucions
complementàries per causes organitzatives del servei de Policia local. En concret, l’article 17.4
estableix un complement d’especialitat pel personal, a excepció dels comandaments, adscrit a
la Unitat especialitzada d’OAC i Trànsit.



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

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

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

1. Aprovar el canvi retributiu per l’assignació efectuada pel Cap de la Policia Local, a la Unitat 
d’incidències, del caporal senyor F. J. G. P., amb efectes retroactius del mes de febrer de 
2015, data en la qual va deixar de prestar serveis a la Unitat d’OAC, sent improcedent 
l’import abonat en concepte de “Complement d’especialitat”.

2. Reintegrar per part de l’empleat, senyor F. J. G. P., la quantitat total de 1.953 € bruts, a 
realitzar per compensació mitjançant la nòmina a raó de 150 € bruts mensuals, sens 
perjudici del seu reintegrament en quanties superiors i a petició del propi interessat.

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

1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. 1.1.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT, 
CORRESPONENT A L’ANY 201CORRESPONENT A L’ANY 201CORRESPONENT A L’ANY 201CORRESPONENT A L’ANY 2015, ALS EMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’ACORD AMB 5, ALS EMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’ACORD AMB 5, ALS EMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’ACORD AMB 5, ALS EMPLEATS D’AQUESTA CORPORACIÓ, D’ACORD AMB 
EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL.  CALAFELL.  CALAFELL.  CALAFELL.     

FetsFetsFetsFets    

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

2. Vist el que disposa la Disposició Transitòria Segona s’estableix que: “El fons de productivitat del
complement de productivitat anual per a l’any 2013, que serà abonat l’any 2014, s’estableix en
una quantia de 300.000 €. Pels successius anys s’estarà al que s’acorda l’article 8.1 d’aquest
Reglament“.

3. L’article 8.1 de l’esmentat Reglament estableix que la dotació dels fons de productivitat es
determinarà anualment en el pressupost municipal, i serà destinat a retribuir la productivitat del
personal d’acord amb el procediment establert per aquest Reglament.

4. Atès que en el pressupost 2016 s’ha dotat en el pressupost municipal d’un fons de productivitat
per atendre aquesta despesa per import de 303.000 euros.



5. El 18 de març de 2015 per acord de Junta de Govern Local es van aprovar els imports del
complement de productivitat anual d’acord amb el que estableix el Reglament regulador del
Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, corresponent a l’any 2014, i que va ascendir a
un total de 290.948,98€ bruts. L’import total anual pressupostat per aquest concepte era de
300.000 euros, més el romanent de l’any 2014 traspassat de 32.750,80 €, el qual va ascendir a
un total de 332.750,80 euros, existint un saldo de 41.801,82 €.

6. El 30 de desembre de 2015 per acord de Junta de Govern Local s’acorda aprovar la proposta de
despesa per import de 41.801,82 €, corresponent al romanent de la productivitat anual de l’any
2015.

7. Vist el que disposa l’article 13.B del Reglament en quant al seu import lineal, igual per a tot el
personal empleat, resultat de dividir l’import total del fons de productivitat assignat per a l’any
2015, això és 344.801,82 €, entre el total de persones incloses en l’àmbit d’aplicació, 
independentment de si compleixen o no els requisits, sent el resultat d’aquesta operació la 
quantia màxima anual per persona, el que resulta una quantia màxima anual per persona de 
1.145,52 € bruts. 

8. Atès que per part dels diferents avaluadors i avaluadores s’ha fet arribar al Departament de RH les
valoracions del rendiment dutes a terme, i que consten a l’expedient administratiu, segons
disposen els articles 10, 11 i 12 del Reglament esmentat. Sobre aquestes valoracions s’ha valorat 
el resultat final de l’avaluació seguint el procediment establert a l’article 11 i següents del 
Reglament, el que ha donat un resultat final a abonar per persona, en situació d’actiu a la 
Corporació, segons consta a l’ANNEX 1. 

9. Atès que, segons disposa l’articulat del Reglament, i la interpretació del mateix que es va donar 
per la Comissió de Productivitat el 3 de març de 2014, cal considerar l’abonament corresponent 
a les persones que consten a l’ANNEX 2, tot i que actualment no són empleats actius de la 
Corporació, donat que sí ho van ser durant l’any 2015, total o parcialment.

10. Atès que per al seu abonament cal tenir en consideració l’articulat del Reglament pel que fa al 
personal que presta els seus serveis en règim de jornada reduïda o a temps parcial, o serveis que 
funcionin d’acord amb el calendari escolar.

11. El 9 de març de 2015 s’ha reunit la Comissió de Productivitat per tal de complir amb el que 
estableix l’article 12.5 de l’esmentat Reglament.

12. Atès que a resultes de les valoracions emeses pels avaluadors i avaladores, i un cop aplicats els 
articles 14 i 16 del Reglament pel càlcul final, dóna un resultat total a abonar en la nòmina del 
mes de març de 2016, en concepte de productivitat anual corresponent a l’any 2015, de 
310.371,77 € bruts.

13. El 10 de febrer de 2016 l’empleat actualment jubilat, senyor M. O. V., sol·licita la part 
corresponent del complement de productivitat pel temps que l’any 2015 va estar en actiu.

14. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 114/2016, de 16 de març de 2016.

15. Vist l’informe de la Intervenció municipal número 0192_16, de 16.03.2016, sobre l’existència de 
consignació pressupostària per atendre aquesta despesa. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Article 23.U e) de la Llei 48/2015, en quant a la no consolidació del complement de
productivitat.

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

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

16. 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.

17. 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.

18. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria



delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva 
aprovació. 

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

1. Aprovar els imports del complement de productivitat anual d’acord amb el que estableix el 
Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, corresponent a 
l’any 2015, i que ascendeix a un total de 310.371,77 €,  segons detall de l’ANNEX I (personal 
en actiu) i ANNEX II (personal actualment no actiu), i que s’adjunten en aquest acord, i el seu 
abonament al personal que es detalla, per complir els requisits establerts, en el mes de març de 
2016.

2. Acceptar la petició sol·licitada per l’empleat, actualment jubilat, senyor M. O. V., per 
instància de 10 de febrer de 2016 (RGE núm. 4867/2016).

3. Donar compte a les seccions sindicals, al Comitè d’empresa, a la Junta de personal, a la 
Intervenció i Tresoreria municipals, al Departament de RH, i a la gestoria encarregada dels 
assumptes de personal. 



1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. 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 FEBRER DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE FEBRER DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE FEBRER DE 2016.PROVISIONAL DEL MES DE FEBRER DE 2016.       

Identificació de Identificació de Identificació de Identificació de l’expedientl’expedientl’expedientl’expedient    
Aprovació d’introducció de variacions de nòmines al llistat provisional de FEBRER de 2016. 

FetsFetsFetsFets 

1. Des del Departament de Recursos Humans, una vegada abonades les nòmines del mes de
febrer, s'ha comprovat l'existència de diferències respecte als imports del llistat provisional de
febrer de 2016. Les diferències en els imports del llistat provisional del mes de febrer 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 de la regularització d’aquestes incidències es produeix una variació entre el llistat
provisional de febrer de 2016 ,  segons el detall següent i annex que s’adjunta:

CONCEPTESCONCEPTESCONCEPTESCONCEPTES    PROV. PROV. PROV. PROV. 

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

nòminanòminanòminanòmina    
DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU DEFINITIU 
FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER    SUMASUMASUMASUMA    

BRUTBRUTBRUTBRUT    690.843,76 690.843,76 690.843,76 

IRPFIRPFIRPFIRPF    -108.682,48
-

108.682,48 -108.682,48

Quota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obreraQuota SS obrera    -42.262,75 0,47 -42.262,28 -42.262,28

Altres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccionsAltres deduccions    -14.132,68 -0,47 -14.133,15 -14.133,15

NETNETNETNET    525.765,85 525.765,85 525.765,85 

Quota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresaQuota SS empresa    215.734,30 -2.651,38 213.082,92 213.082,92 

3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 109 de data 15 de març 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. Aprovar la introducció de les variacions corresponents a la nòmina ordinària del mes de febrer
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 març de 2016 dels
treballadors pertinents.

1.1.8. 1.1.8. 1.1.8. 1.1.8. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
MENSUAL DEL MES DE MARÇ DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE MARÇ DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE MARÇ DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT MENSUAL DEL MES DE MARÇ DE 2016 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT 
REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.REGULADOR DEL FONS DE PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.    

FetsFetsFetsFets    

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment 
de la jornada i assistència del mes de FEBRER de 2016 per tal d’abonar el complement de 
productivitat en la nòmina del mes de MARÇ de 2016, han estat assolits d’acord amb el que 
estableix l’article 3, 11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament 
de Calafell.

12. Atès que el personal següent compleix 6 mesos d’antiguitat a l’Ajuntament de Calafell:

- C. R., S.
- G. G., M.
- M. LL., N.

13. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 116/2016,  que queda unit a 
l’expedient. 



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



1.1.9. 1.1.9. 1.1.9. 1.1.9. PROPOSTA D’APROPOSTA D’APROPOSTA D’APROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE JUBILACIÓ D’UNA CORD SOBRE LA PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE JUBILACIÓ D’UNA CORD SOBRE LA PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE JUBILACIÓ D’UNA CORD SOBRE LA PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE JUBILACIÓ D’UNA 
FUNCIONÀRIA DE CARRERAFUNCIONÀRIA DE CARRERAFUNCIONÀRIA DE CARRERAFUNCIONÀRIA DE CARRERA       

FetsFetsFetsFets    

1. El 7 de març de 2016, la senyora C. R. M., funcionària de carrera de l’Ajuntament 
de Calafell, amb plaça d’administrativa i lloc de treball de cap de negociat del Departament 
de Via Pública, presenta instancia davant d’aquest Ajuntament (Registre d’Entrada 
núm. 8085) sol·licitant jubilar-se amb data 9 d’abril de 2016, dia en que compleix 65 anys 
d’edat.

2. Vist que la senyora C. R. M. és empleada en actiu d’aquest Ajuntament.

3. Atès que, de conformitat amb l’article 67 de l’actual Estatut de l’Empleat Públic, la jubilació 
forçosa dels funcionaris es produeix al complir l’edat legalment establerta i suposa la pèrdua de 
la condició com a funcionari de carrera.

4. Atès que, l’òrgan competent per declarar la jubilació dels funcionaris locals és l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social per trobar-se inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

5. El 16 de març de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 
0115/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 7 del Reial decret 480/1993 de 2 d'abril pel qual s'integra en el règim general de la
Seguretat Social, els funcionaris de l'Administració local, que disposa que les pensions de
jubilació que es causen a partir de l'1 d'abril de 1993 s'han de reconèixer d'acord amb el que
es preveu en el règim general de la Seguretat Social.

2. Articles 160 i següents de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a la jubilació en el
Règim General de la Seguretat Social.

3. Article 232 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/90
de 30 de juliol, el qual estableix que la jubilació forçosa es declararà d'ofici quan el funcionari
compleixi l'edat de 65 anys si l'escala o categoria a la qual pertany no en té establerta una
altra, concordant amb el 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, en el seu article 38 que es pronuncia en igual sentit regulant  la jubilació
forçosa, i, en el seu apartat 1, estableix que, la jubilació forçosa es declararà d'ofici quan el
funcionari compleixi l'edat determinada legalment.

4. Article 230.1.e) de l’esmentat Decret 214/1990 de 30 de juliol, quan estableix que la condició
de funcionari es perd amb la jubilació forçosa, per edat o per incapacitat, o amb la jubilació
voluntària.

5. Article 67 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el qual estableix que
la jubilació dels funcionaris podrà ser forçosa al complir l'edat legalment establerta.



6. Article 63 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el qual enumera les
causes de pèrdua de la condició de funcionari, entre les quals es troba la jubilació total del
funcionari.

7. Article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en quant als efectes retroactius dels actes
administratius.

8. Article 3.x) 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.

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

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

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

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

1. Acceptar la petició d’accedir a la jubilació per part de la funcionària de carrera, senyora 
C. R. M., amb plaça d’administrativa i lloc de treball de cap de negociat del Departament 
de via Pública, amb efectes del dia 9 d’abril de 2016, condicionada a la resolució definitiva per 
part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, com a òrgan competent d’aquesta 
aprovació i reconeixement de la pensió de jubilació, cessant la seva relació amb 
l’Ajuntament de Calafell per pèrdua de la condició de funcionària de carrera per jubilació.

2. Mostrar l’agraïment en nom de la Corporació a la funcionària de carrera, senyora Carmina 
Ràfols Mitjans, pels serveis prestats durant tot el temps que ha estat en aquesta Corporació.

3. Donar compte a la part interessada, als departaments de Via Pública i de Recursos Humans, a 
les seccions sindicals, a la Junta de Personal i a la gestoria encarregada dels assumptes de 
personal per al seu coneixement. 

1.1.10. 1.1.10. 1.1.10. 1.1.10. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LAPROPOSTA D’ACORD SOBRE LAPROPOSTA D’ACORD SOBRE LAPROPOSTA D’ACORD SOBRE LA    CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UNA TÈCNICA DE 
FORMACIÓ PER A DUR A TERME EL PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ FORMACIÓ PER A DUR A TERME EL PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ FORMACIÓ PER A DUR A TERME EL PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ FORMACIÓ PER A DUR A TERME EL PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ 
LABORAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC CORRESPONENT AL PROGRAMA DE LABORAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC CORRESPONENT AL PROGRAMA DE LABORAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC CORRESPONENT AL PROGRAMA DE LABORAL, A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC CORRESPONENT AL PROGRAMA DE 
SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCSUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCSUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCSUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: IAL: IAL: IAL: 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015.PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015.PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015.PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015.       



FetsFetsFetsFets    

1. El 16 de novembre aquesta Corporació va rebre resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) en relació la sol·licitud de subvenció presentada en el marc de la resolució
EMO/758/2015, de 17 d’abril, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2015 per a la
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris. corresponent al Projecte Treball als
barris, d’expedient TTB-088/15.

2. Entre els programes atorgats en aquesta resolució trobem el següent:

Programa D. Actuacions ocupacionals 

Codi DX-01 Foment de la inclusió social de persones d’origen immigrant: un pas endavant! 
Import atorgat de 7.646,40€ 

3. Atès que segons el projecte atorgat, el personal necessari per dur a terme aquesta acció és 
d’una persona, técnica de formació, al 50% de jornada.

4. Atès que l’objectiu dels programes del tipus D, Actuacions professionals, és que les persones 
contractades, principalment personal tècnic, realitzin tasques de dinamització, mediació, 
sostenibilitat, atenció a col·lectius en situació de risc d’exclusió social i seguiment o coordinació 
dels diferents dispositius sociolaborals.

5. Atès que són subvencionables les despeses salarials inclosa la cotització empresarial de la 
Seguretat Social de la contractació laboral dels participants, d’acord amb el conveni col·lectiu 
d’aplicació.

6. El 12 de febrer de 2016 el Departament de Treball d’aquesta Corporació sol·licita oferta pública 
d’ocupació al SOC número 09/2016/003622 per cobrir el lloc de treball de tècnic/a de 
formació. De forma paral·lela es fa difusió de l’oferta a través del web de la Regidoria de Treball 
de l’Ajuntament.

7. El 29 de febrer de 2016 es procedeix a la selecció de personal de l’oferta indicada  i s’entén la 
corresponen acta, que s’uneix a l’expedient. L’aspirant X. E. F. obté la major puntuació.

8. El 7 de març de 2016 la tècnica del Departament de Treball de la Corporació, emet informe 
proposant la contractació de la senyora X. E. F., com a tècnica de formació per a dur a terme 
el Programa D. Programes d’experienciació laboral amb expedient DX-01, a càrrec de la 
subvenció Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i 
social: projecte Treball als barris 2015, que regula l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, amb 
número d’expedient: TTB-088/15, amb efectes del 22 de març de 2016, i per un període de 
6 mesos. 

Proposa una jornada al 50 % per dur les tasques de tutora dels alumnes, amb un sou brut i 
pagues prorratejades incloses de 960,01 €, amb el següent horari amb caràcter general:  
Dilluns, dimarts i dimecres: de 08:00 a 14:15 h, amb la modalitat contractual de durada 
determinada d’interès social. 



9. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0090/2016/RH/CG, de data 8 de març
de 2016, que queda unit a l’expedient.

10. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0193/2016, de data 16 de març de 2016, sobre
l’existència de consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    

1. Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per
a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

2. Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts
destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

3. Article 21.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016 sobre la limitació en la contractació a les administracions públiques. No obstant aquesta
limitació, aquesta contractació obeeix a subvencions públiques de personal no estructural.

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

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

6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, refosa de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en
el sentit que no regula un procediment específic pel que fa a la selecció del personal laboral
temporal, havent de complir, en tot cas, els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat.

7. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en concret, vist el que disposen els articles 16 i següents, i l’article 94 del Decret
214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Personal de les entitats locals, pels
quals es regula la contractació de personal laboral.

8. Article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors sobre el tipus de contractació.

9. Article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15
del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que fa al contracte d’obra o servei
determinat.

10. Article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut dels Treballadors, pel que fa al període de prova.

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

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



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

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

1. Considerar aquesta contractació laboral destinada a executar programes de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, a càrrec de la subvenció atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris 2015, que regula
l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, amb número d’expedient TTB-088/15, dins de les
excepcions establertes a la Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2016, al no tractar-se de
personal d’estructura de la pròpia Corporació, sinó obeir a subvencions atorgades a aquesta
Entitat per una altra Administració.

2. Contractar laboralment mitjançant un contracte d'obra o servei determinat d’interès social i a
temps parcial, a la senyora Xènia Espiña Fernández, del 22 de març al 21 setembre de 2016,
com a tècnica de formació del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris 2015, expedient TTB-088/15.

3. Informar que les retribucions econòmiques de l’esmentada treballadora, seran de conformitat
amb la quantia subvencionada i jornada contractada:

Sou Base Prorrata pagues 
extres 

Total Brut Cost Seg. Social 
empresa 

822,86 € 137,15 € 960,01 € 314,40 € 

Partida pressupostària sou base+pagues extres:  E04 2429 1430002/30 
Partida pressupostària seguretat social empresa: E04 2429 1600002/30 

Projecte comptable: 2015000703 

Horari: Dilluns, dimarts i dimecres: de 08:00 a 14:15 h. 

Aquest horari té caràcter general, si bé podrà ser modificat per necessitats del servei i 
consensuat per ambdues parts. 

4. Fer constar al contracte: “Subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya – Fons Social Europeu
en el marc del Projecte Treball als barris, amb número d’expedient TTB-088/15 DX-01”.

5. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments de Treball, de
Qualitat de Vida, de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria Municipals, i 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.



1.1.11. 1.1.11. 1.1.11. 1.1.11. PROPOSTA PER ABONAR PROPOSTA PER ABONAR PROPOSTA PER ABONAR PROPOSTA PER ABONAR A VARIS AGENTS DEL CA VARIS AGENTS DEL CA VARIS AGENTS DEL CA VARIS AGENTS DEL COS DE LA POLICIA LOCOS DE LA POLICIA LOCOS DE LA POLICIA LOCOS DE LA POLICIA LOCAL DE AL DE AL DE AL DE 
CALAFELL,  L’IMPORT CALAFELL,  L’IMPORT CALAFELL,  L’IMPORT CALAFELL,  L’IMPORT CORRESPONENT PER SCORRESPONENT PER SCORRESPONENT PER SCORRESPONENT PER SUBSTITUIR  I HAVER EUBSTITUIR  I HAVER EUBSTITUIR  I HAVER EUBSTITUIR  I HAVER EXERCIT FUNCIONS DE XERCIT FUNCIONS DE XERCIT FUNCIONS DE XERCIT FUNCIONS DE 
CAPORAL DE LA POLICICAPORAL DE LA POLICICAPORAL DE LA POLICICAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DIFERENTS DIA LOCAL DIFERENTS DIA LOCAL DIFERENTS DIA LOCAL DIFERENTS DIES.ES.ES.ES.       

FetsFetsFetsFets    

1. L’inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, amb el vistiplau del regidor de Seguretat
Ciutadana, emet escrit de data 02 de març de 2016 ,  en el que manifesta que,  atès l’absència de
caporals de la Policia Local i segons queda reflectit a l’article 15 de l’annex III de la Policia Local,
s’ha habilitat als següents agents del Cos de la Policia Local de Calafell,  per tal que assumeixin les
funcions de caporal i se’ls hi aboni la diferència del complement de destí i el complement específic
que percep la persona que ho realitza amb el d’un caporal.

NOMNOMNOMNOM    DIESDIESDIESDIES    
DIF. TOTAL DIF. TOTAL DIF. TOTAL DIF. TOTAL 
CD/CECD/CECD/CECD/CE    

 H. P., A. 17 de febrer 2016 9,56 € 

2. El 09 de març de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 092/2016/RH/CG,
que queda unit a l’expedient.

3. El 16 de març de 2016, la Intervenció Municipal emet informe núm. 196/2016 sobre l’existència
de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell (BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les retribucions
en cas de treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la diferència del
complement destí i complement específic que percebi la persona que substitueix.

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



6. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, la qual
permet l’abonament d’un complement de productivitat quan obeeixi al que es disposa.

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

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

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

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

1. Aprovar l’abonament en la nòmina del mes de març de 2016 de la quantitat de 9,56€ bruts,
a l’agent Angel Holgado Polo,  corresponent a la diferència del complement específic i el
complement de destí entre l’agent que realitza les funcions de caporal durant el dia
d’absència, i que, per raons del servei no poden ser cobertes pel superior jeràrquic de
l’estructura organitzativa, tal i com informa el Cap de la Policia Local, proposant el seu
abonament en la nòmina del mes de març  de 2016.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i al Departament de Seguretat Ciutadana,
Departament de Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals.

1.1.12. 1.1.12. 1.1.12. 1.1.12. PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ABONAR A UN SERGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 
DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS DE CALAFELL L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT  FUNCIONS 
D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL.        

ffffetsetsetsets    

1. El decret d’alcaldia núm. 2674, de data 23 de juny de 2015, resol designar al sergent de la policia 
local, senyor Ll. B. G., com a cap accidental de la Policia Local de Calafell, en cas d’absència 
del Cap del cos de la policia local per vacances, malaltia o altres permisos, i que seran informats 
oportunament pel cap de la policia local.

2. En data 10 de febrer de 2016, l’Inspector Cap de la Policia Local, emet escrit en el que informa 
que el senyor Lluís Barrull exercirà les funcions de Cap accidental de la Policia Local, a partir del 13 
de febrer i fins el 21 del mateix mes, ambdós inclosos, donat que el Cap de la Policia Local restarà 
de vacances durant aquest dies.

3. Vist l’informe núm. 197/2016 emès per la Intervenció municipal sobre l’existència de consignació 
pressupostària. 



4. Vist l’informe núm. 091 de data 09 de març de gener de 2016  emès per la directora de Recursos
Humans, que queda unit  a l’expedient.

FonaFonaFonaFonaments de dretments de dretments de dretments de dret    

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

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

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

4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell (BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les retribucions
en cas de treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la diferència del
complement destí i complement específic que percebi la persona que substitueix.

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

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

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

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

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

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

1. Aprovar l’abonament en la nòmina del mes de març de 2016, de la quantitat de 189,31€ brut,
corresponent a la diferència del complement destí i complement específic percebuda entre del
cap de la Policia Local i el sergent, donat que ambdós per les seves funcions de comandament
se’ls abona un complement amb les mateixes quanties,  per les funcions exercides durant els
dies 13 de febrer i fins el 21 del mateix mes, ambdós inclosos, sempre que existeixi la deguda
consignació pressupostària.



2. Donar compte a l’interessat, al Cap de la Policia Local, Seccions sindicals, al comitè d’empresa,
a la Junta de Personal al departament d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal.

1.1.13. 1.1.13. 1.1.13. 1.1.13. PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA PROPOSTA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL LABORAL A UNA 
EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE EMPLEADA D'AQUESTA CORPORACIÓ, DELS SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL, I EL SEU ABONAMENT I REGULARITZACIÓ DELS TRICALAFELL, I EL SEU ABONAMENT I REGULARITZACIÓ DELS TRICALAFELL, I EL SEU ABONAMENT I REGULARITZACIÓ DELS TRICALAFELL, I EL SEU ABONAMENT I REGULARITZACIÓ DELS TRIENNIS ABONATS DE FORMA ENNIS ABONATS DE FORMA ENNIS ABONATS DE FORMA ENNIS ABONATS DE FORMA 
IMPROCEDENT.IMPROCEDENT.IMPROCEDENT.IMPROCEDENT.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 9 de desembre de 2015 l’empleada d’aquesta Corporació, senyora Anna Juncosa Ferrer, 
presenta instància davant l’Ajuntament de Calafell (RGE número 42363/2015) sol·licitant que el 
temps treballat en aquesta Corporació des de l’01/12/1998 li sigui reconegut a efectes de 
triennis, així com el seu abonament. Adjunta informe de vida laboral de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social.

2. El 2 de desembre del 1998, es va resoldre nomenar a la senyora A. J. F., empleada 
d’aquesta Corporació, per cobrir el lloc de treball de monitor social, vacant en la plantilla 
d’aquest Ajuntament,  i va ser contractada amb efectes de l’1 de desembre de 1998.

3. Atès que actualment, l’esmentada empleada és tècnica de treball d’aquesta Corporació en 
règim de personal laboral, assimilat al grup A2 de titulació, i té reconeguda l’antiguitat, a 
efectes de reconeixement de triennis, des de l’1 de desembre de 2001, el que representa un 
total de 4 triennis.

4. Atès que s’ha observat que l’abonament que es realitza és de dos triennis del grup A2 i dos 
triennis del grup A1, sent improcedent aquest darrer per tenir la categoria assimilada a un A2 i 
havent de regularitzar el seu abonament. El detall és: 



Atès que la petició que ara es resol suposa un increment d’antiguitat de 3 anys i, per tant, un 
total de 5 triennis dins del grup assimilat A2. 

5. Atès que, d’acord amb la normativa sobre retribucions dels empleats públics, els triennis
reconeguts tindran efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de la
sol·licitud, conforme al que estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels
funcionaris de carrera. La data de presentació de la sol·licitud va ser el mes de desembre de
2015, sent la data d’efectes retributius l’1 de gener de 2016.

6. Atès que per poder fer front a aquesta despesa per a l’any 2016 cal sol·licitar informe a la
Intervenció Municipal sobre l’existència de crèdit per la diferència no tinguda en compte,
segons el següent detall:

Partida pressupostària antiguitat:       E04 2410 1300000 Import: 208,40 €
Partida pressupostària seguretat social empresa:  E04 2410 1600000 Import: 72,94 €

7. El 11 de març de 2016, la directora de Recursos Humans emet informe núm.
100/2016/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

8. El 16 de març de 2016, la Intervenció Municipal emet informe núm. 0194/2016 sobre
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

TIPUS PAGATIPUS PAGATIPUS PAGATIPUS PAGA    MESMESMESMES    

ANTIGUITAT ANTIGUITAT ANTIGUITAT ANTIGUITAT 
ABONADA ABONADA ABONADA ABONADA 

EN NOMINAEN NOMINAEN NOMINAEN NOMINA    
(2 triennis (2 triennis (2 triennis (2 triennis 

A2+ 2 A2+ 2 A2+ 2 A2+ 2 
triennis A1)triennis A1)triennis A1)triennis A1)    

VALOR VALOR VALOR VALOR 
CORRECTE CORRECTE CORRECTE CORRECTE 
SEGONS SEGONS SEGONS SEGONS 

CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA    
(4 triennis (4 triennis (4 triennis (4 triennis 

A2)A2)A2)A2)    

DIFERENCIA A DIFERENCIA A DIFERENCIA A DIFERENCIA A 
RETORNAR PER RETORNAR PER RETORNAR PER RETORNAR PER 

PART DE PART DE PART DE PART DE 
L'EMPLEADAL'EMPLEADAL'EMPLEADAL'EMPLEADA    

MENSUAL 31/03/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 30/04/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 31/05/2015 154,84 139,08 15,76 

EXTRA 20/06/2015 103,32 101,40 1,92 

MENSUAL 30/06/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 31/07/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 31/08/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 30/09/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 31/10/2015 154,84 139,08 15,76 

MENSUAL 30/11/2015 154,84 139,08 15,76 

EXTRA 20/12/2015 103,32 101,40 1,92 

MENSUAL 31/12/2015 154,84 139,08 15,76 

TRIENNIS 
(5 de grup 

A2) 

MENSUAL 31/01/2016 156,40 175,60 -19,20

MENSUAL 29/02/2016 156,40 175,60 -19,20

TOTAL 2.067,84 1.944,80 123,04123,04123,04123,04    



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, que disposa que el règim del
personal laboral al servei de les entitats locals serà, en la seva integritat, l'establert en les
normes de dret laboral, havent d'acudir a l'Estatut dels Treballadors.

2. Articles 2 i 7 de l’actual Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, en quant l’àmbit d’aplicació del personal laboral.

3. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, el
qual disposa, pel que fa als conceptes retributius, el concepte d’antiguitat com aquell que
s’estableix, en caràcter general, una quantitat fixa com a complement d’antiguitat al personal
afectat per aquest Conveni té els mateixos drets que els funcionaris de l’Administració local pel
que fa als grups, quantitats i triennis. A aquest complement s’hi té dret cada tres anys a partir
del primer dia hàbil del mes següent en què s’acrediti l’antiguitat.

4. Article 59.1 i 59.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa a la prescripció d’un any per les reclamacions de
quantitat.

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

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

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

8. Article 25 de l’EBEP relatiu a les retribucions dels funcionaris interins, i Instruccions dels
Ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques, de data 25 de maig de 2007, les
quals estableixen que per a l’aplicació de l’article 25 de la Llei 7/2007, els triennis reconeguts a
l’empara d’aquest tindran efectes retributius des del mes següent a la data de la presentació de
la sol·licitud, conforme al que estableix la normativa sobre meritació de retribucions dels
funcionaris de carrera.

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

10. 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.

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. Acceptar a l’empleada d’aquesta Corporació, senyora A. J. F., el reconeixement de serveis 
prestats pel temps treballat en aquest mateix Ajuntament, des de l’01/12/1998, recaient el 
venciment del sisè trienni l’1 de desembre de 2016.

2. Abonar a l’esmentada empleada el reconeixement del cinquè trienni amb efectes retroactius de 
l’1 de gener de 2016, amb grup assimilat de titulació A2, regularitzant la quantitat abonada, de 
forma improcedent, d’un any, d’acord amb el detall que s’estableix en la part expositiva, sent 
l’import total a retornar per part de l’esmentada empleada de 123,04€ bruts, a descomptar en 
la propera nòmina ordinària.

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

1.1.14. 1.1.14. 1.1.14. 1.1.14. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, 
NOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONOCTURNITATS, CAPS DE SETMANA, ASSISTÈNCIES AL JUTJAT,  DEL PERSONAL ADSCRIT AL NAL ADSCRIT AL NAL ADSCRIT AL NAL ADSCRIT AL 
COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MARÇ DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MARÇ DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MARÇ DE COS DE LA POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES DE MARÇ DE 
2016.2016.2016.2016.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 02 de març de 2016 i registre 16000418, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell, amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe que
queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial efectuades pel personal
adscrit al departament de Policia Local i lliurades durant el mes de febrer de 2016.

2. El 03 de març de 2016 i registre 16000432, l’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calafell,  amb el vistiplau del Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, emet informe, que
queda adjunt a l’expedient, en el que es detallen treballs realitzats fóra de la jornada, així com els
serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats realitzats durant el mes de febrer de 2016, pel
personal adscrit al departament de Policia Local. 

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



4. Vist l’informe núm. 107/2016/RH/CG, de data 14 de març de 2016 emès per la directora de
Recursos Humans, que queda unit a l’expedient.

5. El 15 de març de 2016, la Intervenció Municipal emet informe número 187, sobre l’existència de
crèdit suficient per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 322/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 322/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 322/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 322/2015 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
311/2014 I APROVAR LA PD 320/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.311/2014 I APROVAR LA PD 320/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.311/2014 I APROVAR LA PD 320/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.311/2014 I APROVAR LA PD 320/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.       

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

Donar compte de sentència i aprovar la PD 320/16 i el seu pagament. 

FetsFetsFetsFets    

1. En data 3 de desembre de 2015, ens ha estat notificada la Sentència núm. 322/15 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, del procediment abreujat 311/2014,
que en la seva part dispositiva diu:

“Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE el presente recurso contencioso-
administrativo, condenando al Ayuntamiento de Calafell, Allianz Seguros y Sorea, 
solidariamente entre ellas y sin perjuicio de la franquicia a favor de la aseguradora, abonar 
a la recurrente la suma de 2.169,20 euros, por la caída acontecida el día 16 dee marzo de 
2012, cantidad que devengará los intereses previstos en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-
PAC). Sin costas.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. 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 núm. 322/2015 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 311/2014 interposat per la 
Sra. M. T. C. C.



2. Aprovar la PD 320/2016 amb informe d’Intervenció favorable núm. 0164_16 per import de 
600 € aplicat a la partida B10/9201/2330100/01 “Indemnitzacions”, a nom de M. T. 
C. C. i fer el pagament mitjançant transferència al Jutjat Contenciós Administratiu 1 
de Tarragona al número de compte: 

EEEESSSS5555555500000000444499993333555566669999999922220000000000005555000000001111222277774444    iiii    aaaa    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    4444222222221111----0000000000000000----88885555----0000333311111111----11114444

3. Donar compte als departaments de Intervenció i Tresoreria. 

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 169/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 169/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 169/2015 DICTADA PEL JUTJAT PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 169/2015 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
443/2014 443/2014 443/2014 443/2014 I APROVAR LA PD 280/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.I APROVAR LA PD 280/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.I APROVAR LA PD 280/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.I APROVAR LA PD 280/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA.       

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

Donar compte de sentència i aprovar la PD 280/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets     

1. En data 29 de juny de 2015, ens ha estat notificada la Sentència núm. 169/15 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, del procediment abreujat 443/2014, que
en la seva part dispositiva diu:

“Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE el presente recurso contencioso-
administrativo, condenando a la Administración demandada a indemnizar a la recurrente 
en la suma de 4.009,02 euros por la caída sufrida en la calle Ebro el 19 de noviembre de 
2010. Sin costas.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. 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 núm. 169/2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu  1 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 443/2014 interposat per 
la Sra. M. del C. R. M.

2. Aprovar la PD 280/2016 amb informe favorable d’intervenció núm. 0161_16 per import de 
3.409,02 € aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de M. del 
C. R. M. i fer el pagament mitjançant transferència al compte de la beneficiaria:

EEEESSSS    4444888822221111000000000000555599999999000011110000111100000000666644444444222266668888

3. Iniciar el tràmits per reclamar l’import de la indemnització a la CIA Asseguradora Allianz. 



4. Donar compte als departaments de Intervenció i Tresoreria.

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. PROPOSTA DEPROPOSTA DEPROPOSTA DEPROPOSTA DE    DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 222/2015 DICTADA PEL JUTJAT DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 222/2015 DICTADA PEL JUTJAT DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 222/2015 DICTADA PEL JUTJAT DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 222/2015 DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
11/2014 I APROVAR LA PD 318/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA11/2014 I APROVAR LA PD 318/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA11/2014 I APROVAR LA PD 318/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA11/2014 I APROVAR LA PD 318/16 I EL SEU PAGAMENT FIXA'T EN LA SENTÈNCIA       

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

Donar compte de sentència i aprovar la PD 318/16  i el seu pagament. 

Fets Fets Fets Fets 

1. En data 1 de setembre de 2015, ens ha estat notificada la Sentència núm. 222/15 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, del procediment abreujat 11/2014, 
que en la seva part dispositiva diu:

“ESTIMAR parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por DOÑA 
M. M. T. contra la resolución administrativa en el Fundamento Jurídico Primero de la 
presente resolución judicial y, en su consecuencia, se anula y deja sin efecto la misma por 
ser contraria al ordenamiento jurídico y se reconoce el derecho de la demandante a ser 
indemnizada por el Ayuntamiento de Calafell, a quien se condena al pago, en la cantidad 
de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (6.629,16€), 
más los intereses legales que pudieran haberse devengado desde la fecha de presentación 
de la reclamación en vía administrativa hasta el dictado de la presente Sentencia, por 
los daños y perjuicios ocasionados a la ahora recurrente como consecuencia del 
funcionamiento anormal de los servicios públicos municipales. Se condena a la 
Administración Pública demandada al pago de las costas ocasionadas por el importe 
máximo de 500 euros.” 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. 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 núm. 222/2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 2 de Tarragona, referent al Procediment Abreujat 11/2014 interposat per la 
Sra. M. M. T.

2. Aprovar la PD 318/2016 amb informe d’intervenció núm. 0163_16 per import de 
7.895,23€ aplicat a la partida  B10/9201/2330100/01 “indemnitzacions”, a nom de 
Montserrat Martí Torner amb DNI: 47633529T i fer el pagament mitjançant transferència 
al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona al número de compte: 

EEEESSSS5555555500000000444499993333555566669999999922220000000000005555000000001111222277774444    iiii    aaaa    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    4444444422222222----0000000000000000----88885555----0000000011111111----11114444.... 



3. Iniciar el tràmits per reclamar l’import de l’indemnització a Sorea, S.A. i CIA Asseguradora
Allianz.

4. Donar compte als departaments de Intervenció i Tresoreria.

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 335/2015 DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2015, DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 335/2015 DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2015, DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 335/2015 DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2015, DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 335/2015 DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2015, 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS DEL JUTJAT CONTENCIÓS DEL JUTJAT CONTENCIÓS DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA, REFERENT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 118/2014.ABREUJAT 118/2014.ABREUJAT 118/2014.ABREUJAT 118/2014.       

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

Donar compte Sentència. 

FetsFetsFetsFets    

1. Vista la Sentència 335/2014 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en 
referència al procediment abreujat 118/2014 interposat per M. F. A.

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

“Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo. Se 
imponen las costas a la parte actora, con el límite de 200 euros, IVA incluido.”  

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 335/2014 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 
de Tarragona, en referència al procediment abreujat 118/2014 interposat per M. 
Fernández Asensio i ordenar el seu compliment.

2. Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona. 

1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT.LLICÈNCIES D'ACT. 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALLEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALLEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALLEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIAL       



RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT PER LEGALITAT PER LEGALITAT PER LEGALITAT PER 

MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALMANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALMANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALMANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIAL    

EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:EXPEDIENT:    
REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:REF. DEPARTAMENT:    
TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:EMPLAÇAMENT:    
INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:INSTÀNCIES:        

RB_UFA_007_2016        
ACM-021/1985 
A. D.  A. 
Hotel 
Av. Mossèn Jaume Soler 
5194/2016  

FetsFetsFetsFets    

1.La senyora A. D. A., en representació de la societat Hotel Canada Palace, SL amb NIF. 
B43535848, ha sol·licitat en data 12 de febrer de 2016 mitjançant núm. RGE 5194/2016, poder 
posar música  i megafonia a la terrassa de la propietat del local tots els dies des de les 10:00 
hores del matí fins a les 00:30 hores de la nit durant tota la temporada d’estiu.  I posar música de 
28/04/2016 al 01/05/2016 a la terrassa exterior durant el dia i a l’interior del hotel durant la nit 
amb motiu de la concentració dels Rocka Billys, a l’Hotel Canadà ubicat a l’avinguda Mossèn 
Jaume               Soler.

2.Aquestes d’activitats d’animació es realitzen principalment dins de la zona exterior de l’hotel la 
qual cosa pot causar possibles molèsties per sorolls als veïns propers. No obstant això, cal tenir 
present  que Calafell es un municipi costaner amb una afluència de turistes dins dels mesos d’estiu, 
per la qual cosa caldria trobar un punt d’equilibri entre l’oci i el descans veïnal.

3.Al decret 176/2009 de 10 de novembre, s’aprova el reglament de la llei 16/2002 de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Tenint el compte el mapa 
de capacitat acústica del municipi, la zona veïnal adjacent a l’activitat  queda classificada dins una 
zona de sensibilitat moderada B1 amb coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents. 

4.A l’annex 3 del decret 176/2009 s’estableix en 60 dB(A) i 50 dB(A) els límits màxims d’immissió
sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats en horari diürn-vespertí i nocturn
respectivament, entenent com horari nocturn de les 23:00 hores fins a les 7:00 h del matí.

5. Vist la queixa rebuda a través del Síndic de Greuges de Catalunya (RGE 32938/2014) en relació a
les molèsties que generen les activitats que tenen lloc al jardí de l’Hotel, cada any, des de setmana
santa fins l’octubre, posant de manifest que les molèsties son provocades per la música de les
activitats que es generen al jardí, ja que el volum és molt elevat.

6. Per garantir que no es sobrepassen els nivells màxims de soroll permesos , tots els equips de
música, de megafonia i de reproducció hauran de tenir intercalat abans de la cadena de
reproducció del so un limitador-enregistrador de les característiques establertes a l’annex 9 de
l’ordenança de soroll i vibracions.



7. Vist l’informe emès pels serveis tècnics en data 24 de febrer de 2016, en relació a la sol·licitud
presentada.

Fonaments deFonaments deFonaments deFonaments de    dretdretdretdret    

1.Decret 176/2009 que desenvolupa la Llei 16/2002 , de 28 de juny de protecció contra la
contaminació acústica.

2. Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.

3. Ordenança reguladora de sorolls.

4. D’acord amb l’art 71.bis de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú i l’art 36 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, als efectes d’aquestes Lleis, s’entén per
comunicació prèvia el document mitjançant el qual els interessats posen en coneixement de
l’Administració pública competent les seves dades identificatives i altres requisits exigibles per a
l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, d’acord amb el que estableix l’article 70.1. Les
declaracions responsables i les comunicacions prèvies produeixen els efectes que determina en cada
cas la legislació corresponent i permeten, amb caràcter general, el reconeixement o exercici d’un
dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia de la presentació, sense perjudici de les facultats de
comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

5.D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que si la sol·licitud
d’iniciació no reuneix els requisits exigits per la legislació específica, es requerirà a la persona
interessada perquè en el termini de 10 dies esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius,
tot indicant-li que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que ha de ser
dictada en els termes de l’article 42 de la mateixa llei. Així mateix, la inexactitud, falsedat o omissió
de caràcter essencial, en qualsevol document que s’adjunti a la comunicació prèvia d’obertura,
determina la impossibilitat de continuar l’exercici del dret o activitat comunicada.

6. Ateses  les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2667/2015, de 22 de juny,
de l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient, Serveis
Contractats i Activitats.

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.NNNNoooo    AAAAuuuuttttoooorrrriiiittttzzzzaaaarrrr    l’ús de música ni megafonia per a l’animació dels clients ni a la terrassa o jardins 
exteriors ni a l’interior de l’hotel, considerades aquestes com activitats complementàries de l’hotel, 
fins que no s’hagi instal·lat un limitador-enregistrador d’acord amb l’art. 11 de l’ordenança de 
soroll i vibracions que garanteixi que no se sobrepassen els nivells màxims d’immissió sonora en 
ambient exterior permesos per la normativa vigent.

2.CCCCoooonnnncccceeeeddddiiiirrrr al Hotel Canada Palace, SL, en la seva condició de titular de l’Hotel amb nom comercial 
Hotel Canadà ubicat a l’avinguda Mossèn Jaume Soler tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, per a que presenti les 
al·legacions així com els documents i justificacions que estimi pertinents. 



3.OrdenarOrdenarOrdenarOrdenar a la policia que realitzi tots els controls necessaris per assegurar que no es desobeeixi
aquesta prohibició, ja que Hotel Canada Palace, SA NO disposa d’autorització per posar música ni
megafonia d’animació, ni a l’interior ni a l’exterior del seu establiment.

4. NotificarNotificarNotificarNotificar aquesta resolució a l’interessat, a la policia local.

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE RESTABLIMENT DE 
LEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALLEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALLEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIALLEGALITAT PER MANCA DEL PRECEPTIU CONTROL INICIAL       

EXPEDIENT: EXPEDIENT: EXPEDIENT: EXPEDIENT: RL-011/2016    

ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:   

TITULAR: TITULAR: TITULAR: TITULAR:     

ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:   

ACM 093/2012    

G. 
Bar Restaurant     

CCCCLLLLAAAASSSSSSSSIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAACCCCTTTTIIIIVVVVIIIITTTTAAAATTTT::::    Llicència Municipal d’Activitats Recreatives    

EEEEMMMMPPPPLLLLAAAAÇÇÇÇAAAAMMMMEEEENNNNTTTT::::            Avinguda Vilarenc

Fets Fets Fets Fets 

1.En data 4 d’abril de 2014, mitjançant Decret Núm. 2014/1945 es va concedir a la societat Gorgi, 
SL llicència municipal d’activitat recreativa per a l’activitat de bar restaurant  ubicada a l’avinguda 
Vilarenc, de Calafell, condicionada al compliment de tot un seguit de mesures correctores.

2.En l’esmentat decret es va advertir al titular de la llicència ambiental atorgada que no podia iniciar 
l’activitat fins que no hagués obtingut de forma FAVORABLE l’acta de control inicial emesa per una 
entitat ambiental de control acreditada per la Generalitat.

3.En data 14 de març de 2016 l’enginyer municipal emès informe on es fa constar que a data 
d’avui la societat Gorgi, SL no ha presentat a l’ajuntament l’acta de control inicial emesa per una 
entitat de control  acreditada per la Generalitat, ni tampoc ha aportat les certificacions tècniques 
acreditatives detallades en la resolució de la llicència ambiental. (Annex 1)

4.En data 2 de març de 2016 l’inspector municipal, emet informe d’inspecció realitzada al local 
esmentat mitjançant el qual es constata que la societat Gorgi, SL està exercint l’activitat de bbbbaaaarrrr 
rrrreeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttt    a l’establiment de l’avinguda Vilarenc, de Calafell, sense haver realitzat el preceptiu 

control inicial.

5.En data 15 de març els serveis jurídics emeten informe s’incorpora a l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret 

1.Article 29.1 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats recreatives, que disposa: “L’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-hi a

terme espectacles públics i activitats recreatives, i també l’organització d’aquests espectacles i



activitats, requereixen l’obtenció prèvia de les llicències o les autoritzacions establertes per aquesta 

llei.” 

2. Article 31.1 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics

i les activitats recreatives., que disposa: “L’obertura al públic dels establiments oberts al públic

requereix que s’estengui una acta de control inicial que acrediti que les instal·lacions compleixen els

requisits establerts per aquesta llei i per la resta de legislació aplicable.”

3. Article 130.1.a de Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles

públics i activitats recreatives, que disposa: “1. Els establiments oberts al públic estan subjectes al

sistema de controls següent: a) Control inicial, que es duu a terme en el període de posada en

marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat dels establiments subjectes a autorització o

llicència.”

4. Article 131 de Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles

públics i activitats recreatives, que disposa:

“El control inicial 

1. Es realitza un cop atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la

fase de posada en marxa de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les 

instal·lacions al projecte autoritzat. 

2. L'acta de control inicial, que verifica el compliment de les condicions de l'autorització o

llicència, ha de ser presentada a l'administració competent en el termini màxim d'un mes a 

comptar de l'acabament del control i l'habilita per a l'exercici de l'activitat. 

3. L'acta i l'informe de control s'han d'incorporar a la documentació de l'establiment.”

5. Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2669/2015, de 22 de juny, de
l’Alcaldia sobre delegació de competències als Tinents d’Alcalde.

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

1. IIIInnnniiiicccciiiiaaaarrrr procediment per ordenar el TANCAMENT de l’activitat situada  a l’avinguda Vilarenc de 

Calafell, per no disposar del preceptiu control inicial, concedint tràmit d’audiència al titular 

de l’activitat a la societat Gorgi, SL, per termini de 10 dies, per tal que presenti les 

al·legacions així com els documents i justificacions que estimi pertinents.

2. OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr    a la societat Gorgi, SL en la seva condició de titular de l’activitat, per a què en el 
termini màxim de 30 dies, comptats a partir de l'endemà del dia en què finalitzi el referit 
termini de 10 dies d'audiència esmentat a l’apartat primer sense presentar-hi al·legacions, 
duguin a terme el preceptiu control inicial de l’establiment descrit anteriorment.

3. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr    a Gorgi, SL que, en el supòsit que transcorri el termini de 30 dies atorgat a l’apartat 
tercer, no hagi dut terme el control inicial o aquest sigui desfavorable s’ordenarà el tancament 
de l’establiment. 



4.4.4.4. Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució a la part interessada, a la policia local i al departament de via

pública.

1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR LA REGULARITZACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR LA REGULARITZACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR LA REGULARITZACIÓ DE RESTABLIMENT DE LEGALITAT. PROPOSTA D’ORDENAR LA REGULARITZACIÓ DE 
L’ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI L’ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI L’ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI L’ACTIVITAT PRESENTANT LA COMUNICACIÓ PRÈVIA CORRESPONENT QUE EMPARI 
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT        

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

EXPEDIENT: EXPEDIENT: EXPEDIENT: EXPEDIENT:     
TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:TRÀMIT:  
TITULAR:TITULAR:TITULAR:TITULAR:    
ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT: ACTIVITAT:     
EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: EMPLAÇAMENT: 

RL-032/2015  
ORDRE RESTABLIMENT LEGALITAT  
MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SA 
HOTEL 
RAMBLA COSTA DAURADA 

FetsFetsFetsFets    

Vist que mitjançant Acord de JGL celebrada el dia 22 d’octubre de 2015 i l’Acord del dia 10 de 

febrer de 2016, s’adoptà l’acord d’iniciar expedient pel tancament de l’Hotel Miramar  situat al 

carrer Rambla Costa Daurada d’aquesta localitat, el titular del qual és la societat  Mediterranea 

Industrial, TRN, SA per trobar-se obert al públic sense haver fet el tràmit de comunicació prèvia 

correctament, donant 15 dies d’al·legacions a cada un d’ells.   

Atès que concedit tràmit d’audiència a l’interessat i un cop transcorregut el mateix, NO s’han 

presentat al·legacions.  

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

D’acord amb l’article 54.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i l’article 154 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, 
reguladors de les mesures sense caràcter sancionador, que disposen que l’òrgan competent per 
atorgar llicència o autorització o rebre al comunicació prèvia pot acordar el tancament, prohibició o 
suspensió d’una activitat o establiment obert al públic que li manqui el preceptiu títol administratiu. 
Aquestes mesures només es poden adoptar si, desprès d’advertir prèviament les persones titulars o 
persones organitzadores afectades i d’haver-los donat un termini per regularitzar la seva situació i 
l’oportunitat de presentar al·legacions, aquestes no ho hagin fet.   

Ateses les facultats que m’han estat conferides en virtut del Decret 2688/2011, d’1 de juliol, de 
l’Alcaldia sobre delegació de competències en matèria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Contractats, per aquest el meu decret 



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. OOOOrrrrddddeeeennnnaaaarrrr a la societat Mediterranea Industrial TRN, SA, en la seva condició de titular de l’activitat, 
per a que en el termini màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent a la notificació d’aquest 
resolució, procedeixi a dur a terme correctament el tràmit de comunicació prèvia de l’activitat 
pertinent que empari l’exercici de l’activitat d’Hotel, en relació a l’establiment situat al carrer Costa 
Daurada d’aquesta localitat.

2. AAAAddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr  a la interessada que, si en el termini assenyalat a l’apartat  PRIMER, NO procedeix a fer 
correctament el tràmit de comunicació pertinent o bé, si després de presentar-lo, es denega, serà 
ordenat el tancament de l’Hotel Miramar, ubicat al carrer Rambla Costa Daurada. Aquest 
procediment és independent de la instrucció de l’expedient sancionador que correspongui.

3. NNNNoooottttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr la present resolució a Mediterranea Industrial TRN, SA, a la policia local i al 
departament de via pública. 

1111....4444....    SSSSEEEERRRRVVVV....    EEEECCCCOOOONNNNÒÒÒÒMMMMIIIICCCCSSSS    IIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCSSSS    ----    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE 

1111....4444....1111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33331111////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 31/2016  
Interessat: PIDEVINE, SL  
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors. 

FFFFeeeettttssss    

En data 10 de febrer de 2016, la Sra. J. S. M., actuant en representació PIDEVINE, SL, va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors exp. núm. 31/2016 per la REFORMA DE LOCAL SITUAT AL C/ 
MALLORCA de Calafell Platja. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 24 de febrer de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    



Vist l’informe jurídic, de data 24 de febrer de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

6.6.6.6. Advertir que el titular de la llicència d’obres haurà d’abonar la corresponent taxa
d’ocupació de via pública al Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell,



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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a PIDEVINE, SL  la llicència d'obres menors Exp. Núm.  31/2016  per la REFORMA
DE LOCAL SITUAT AL C/ MALLORCA DE CALAFELL PLATJA, subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 24 de febrer de 2016 
adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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



� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o obra, sigui major o obra, sigui major o obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.        

2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i 
no es permetran materials vells o deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en 
tot moment neta i endreçada, especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos 
dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial 
protecció regulades al condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.



3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....2222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33338888////2222000011116666 

Número d’expedient: 38/2016  
Interessat: COMUNIDAD DE  PROPIETARIOS  EDF. EL BOSQUE 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

Fets 

En data 29 de febrer de 2016, el Sr. Isaac Jacobo Fraga Bazan, actuant en representació de la 
COMUNIDAD DE  PROPIETARIOS  EDF. EL BOSQUE, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 38/2016  per la RESTAURACIÓ DE FAÇANES, IMMOBLE SITUAT A L'AV. ESPANYA DE 
SEGUR DE CALAFELL. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 10 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 10 de març de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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



2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNIDAD DE  PROPIETARIOS  EDF. EL BOSQUE  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  38/2016  per la RESTAURACIÓ DE FAÇANES, IMMOBLE SITUAT A L'AV. 
ESPANYA DE SEGUR DE CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en 
l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 10 de març de 2016  adjunt a aquesta 
resolució, i a les següents condicions generals:



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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 



per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33337777////2222000011116666 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 37/2016  
Interessat: MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

Fets 

En data 26 de febrer de 2016, el Sr. Francesc Xavier Roig Rovira, actuant en representació de 
MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SL, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 
37/2016  per la REFORMA I REHABILIATACIÓ DE MENJADOR-ESPAIS CUINA PLANTA BAIXA, I 
PASSADISOS PLANTES SUPERIORS DE L'HOTEL SITUAT A LA RBLA COSTA DAURADA de Calafell. 



Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 11 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn:  

““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
de tercers, perqude tercers, perqude tercers, perqude tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques è les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques è les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques è les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions urbanístiques 
previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. No 
obstant procedeix fer les següents observacions: obstant procedeix fer les següents observacions: obstant procedeix fer les següents observacions: obstant procedeix fer les següents observacions:     

- En el cas d’ocupar terrenys d’ús públic muEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic muEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic muEn el cas d’ocupar terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials denicipal amb mercaderies, materials denicipal amb mercaderies, materials denicipal amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega deconstrucció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega deconstrucció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega deconstrucció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública almaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública almaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública almaterial amb camions, etc. s’haurà de liquidar la taxa d’ocupació de la via pública al
departament de Via Pública de l’Ajuntament dedepartament de Via Pública de l’Ajuntament dedepartament de Via Pública de l’Ajuntament dedepartament de Via Pública de l’Ajuntament de    Calafell, segons disposa l’ordenançaCalafell, segons disposa l’ordenançaCalafell, segons disposa l’ordenançaCalafell, segons disposa l’ordenança
fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8fiscal núm. 2.2.8

- Es condiciona l’execució de les obres situades dintre de la zona de protecció de laEs condiciona l’execució de les obres situades dintre de la zona de protecció de laEs condiciona l’execució de les obres situades dintre de la zona de protecció de laEs condiciona l’execució de les obres situades dintre de la zona de protecció de la
costa a l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat decosta a l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat decosta a l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat decosta a l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per realitzar obCatalunya per realitzar obCatalunya per realitzar obCatalunya per realitzar obres dintre de la zona de servitud dels 20m. de la costa”.res dintre de la zona de servitud dels 20m. de la costa”.res dintre de la zona de servitud dels 20m. de la costa”.res dintre de la zona de servitud dels 20m. de la costa”.

Vist l’informe jurídic, de data 14 de març de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dret 

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.



4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar al MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SL  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
37/2016  per la REFORMA I REHABILIATACIÓ DE MENJADOR-ESPAIS CUINA PLANTA 
BAIXA, I PASSADISOS PLANTES SUPERIORS DE L'HOTEL SITUAT A LA RBLA COSTA 
DAURADA DE CALAFELL, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 11 de març de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:



a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 



Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.4. 1.4.4. 1.4.4. 1.4.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 22/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 22/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 22/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 22/2016 

IDENTIFICACIÓ: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 

Número d’expedient: 22/2016  
Interessat: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

Fets 

En data 4 de març de 2016, ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 22/2016  per l’execució de NOVA XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
SOTERRADA A 0,4 KV I MODIFICAICÓ DE LA XARXA DE SOTERRAMENT EXISTENT PER TAL DE 
DONAR SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FINQUES DELS C/ GEGANTS PERE I CARME, C/ MOLÍ 
DEL BLANQUET, C/ PEDAGOGA MARTA MATA I C/ DE L'HOSTAL de la urbanització El Vilarenc de 
Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 15 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions perjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al urbanístiques previstes al urbanístiques previstes al urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys 
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals,puntuals,puntuals,puntuals,    cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    



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

Fonaments de dret 

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.



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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA  la llicència d'obres menors Exp. Núm.
22/2016  per l’execució de NOVA XARXA DE BAIX TENSIÓ SOTERRADA A 0,4 KV I
MODIFICAICÓ DE LA XARXA DE SOTERRAMENT EXISTENT PER TAL DE DONAR
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FINQUES DELS C/ GEGANTS PERE I CARME, C/ MOLÍ
DEL BLANQUET, C/ PEDAGOGA MARTA MATA I C/ DE L'HOSTAL de la urbanització El
Vilarenc de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 15 de març de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les
següents condicions generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 



municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 



2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.5. 1.4.5. 1.4.5. 1.4.5. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 SERVEIS DE DISSENY, SUBMINISTRAMENT I APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 SERVEIS DE DISSENY, SUBMINISTRAMENT I APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 SERVEIS DE DISSENY, SUBMINISTRAMENT I APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 SERVEIS DE DISSENY, SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL•LACIÓ DEL MATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PINSTAL•LACIÓ DEL MATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PINSTAL•LACIÓ DEL MATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PINSTAL•LACIÓ DEL MATERIAL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE LA CONFRARIA DE PESCADORSESCADORSESCADORSESCADORS 

FetsFetsFetsFets    
Vista la certificació núm. 1, i la corresponent factura relativa al Servei de Disseny, 
Subministrament i Instal·lació del Material per la Museïtzació de la Confraria de Pescadors, 
presentada per l'empresa adjudicatària GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL., per un import 
de 78.230,09 euros.  

Atès que la mateixa ha estat conformada per l'Arqueòleg Municipal Josep Pou Vallès, Director 
dels treballs.. 

Vist l'informe núm. 113/15-PD 145, emès pel Departament d'Intervenció que consta l'expedient 
de licitació dels treballs 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Vist el decret 2666 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es proposa 
l’adopció del següent acord: 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la certificació núm. 1, i la corresponent factura relativa al Servei de Disseny, 
Subministrament i Instal·lació del Material per la Museïtzació de la Confraria de Pescadors, 
presentada per l'empresa adjudicatària  GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL., per un import 
de 78.230,09 euros.  

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

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la certificació núm. 1, i la corresponent factura relativa al Servei de Disseny, 
Subministrament i Instal·lació del Material per la Museïtzació de la Confraria de Pescadors, 
presentada per l'empresa adjudicatària  GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL., per un import 
de 78.230,09 euros.  

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

1.4.6. 1.4.6. 1.4.6. 1.4.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR EXP. NÚM. 32/2016 PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR EXP. NÚM. 32/2016 PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR EXP. NÚM. 32/2016 PROPOSTA D’APROVACIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR EXP. NÚM. 32/2016 



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

Número d’expedient: 32/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS CTRA DE CALAFELL 59 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 12 de febrer de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS CTRA DE CALAFELL 59, va sol·licitar 
llicència urbanística d’obres menors Exp. núm. 32/2016  per REPARAR TERRAT al c/ Pablo Neruda de 
Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 2 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 3 de març de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.



3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS CTRA DE CALAFELL 59  la llicència d'obres
menors exp. núm.  32/2016  per REPARAR TERRAT c/ PABLO NERUDA de Segur de 
Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal, 2 de març de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions 
generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

� No es podrà construir, en cap cas, pous negres. Les fosses impermeables, amb sifó
hidràulic, només es permetran en el cas de no existir clavegueres a menys distància



de 30 metres de la línia de façana, i en aquest cas serà obligatòria la construcció del 
ramal corresponent a càrrec del propietari i havent pagat els drets corresponents. 

� Queda també prohibit: 

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 



les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1111....---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....7777....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD’’’’OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33336666////2222000011116666    

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

Número d’expedient: 36/2016  
Interessat: COMUNITAT DE  PROPIETARIS EDIFICI KURSAL 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 25 de febrer de 2016, la Comunitat de Propietaris Edifici Kursal, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors exp. núm. 36/2016  per la REPARACIÓ DE FAÇANA IMMOBLE SITUAT 
AL C/ SEGURA de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 2 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    



taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 3 de març de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.



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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE  PROPIETARIS EDIFICI KURSAL, la llicència d'obres menors
exp. núm.  36/2016  per la reparació de façana immoble situat al c/ Segura de Segur de 
Calafell (EDIFICI KURSAL), subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 2 de març de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 



� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 



2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....4444....8888....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33334444////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 34/2016  
Interessat: COMUNITAT DE PROPIETARIS NERVION 20 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 17 de febrer de 2016, la COMUNITAT DE PROPIETARIS NERVION 20, va sol·licitar llicència 
urbanística d’obres menors Exp. núm. 34/2016  per la REFORMA D'ASCENSOR IMMOBLE SITUAT 
AL C/ NERVION de Segur de Calafell. 

Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 2 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““PPPPrrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    aaaattttoooorrrrggggaaaarrrr    llllaaaa    lllllllliiiiccccèèèènnnncccciiiiaaaa    dddd’’’’oooobbbbrrrreeeessss    mmmmeeeennnnoooorrrrssss,,,,    ssssaaaallllvvvvaaaatttt    eeeellll    ddddrrrreeeetttt    ddddeeee    pppprrrrooooppppiiiieeeettttaaaatttt    iiii    sssseeeennnnssss    
ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiii    ddddeeeellll    ddddeeee    tttteeeerrrrcccceeeerrrrssss,,,,    ppppeeeerrrrqqqquuuuèèèè    lllleeeessss    oooobbbbrrrreeeessss    ssssoooollll....lllliiiicccciiiittttaaaaddddeeeessss    ccccoooommmmpppplllleeeeiiiixxxxeeeennnn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaacccciiiioooonnnnssss    
uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiqqqquuuueeeessss    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeeessss    aaaallll    ppppllllaaaannnneeeejjjjaaaammmmeeeennnntttt,,,,    aaaaiiiixxxxíííí    ccccoooommmm    aaaammmmbbbb    llllaaaa    nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    uuuurrrrbbbbaaaannnnííííssssttttiiiiccccaaaa    iiii    ttttèèèèccccnnnniiiiccccaaaa    
dddd’’’’aaaapppplllliiiiccccaaaacccciiiióóóó....    NNNNoooo    oooobbbbssssttttaaaannnntttt    pppprrrroooocccceeeeddddeeeeiiiixxxx    ffffeeeerrrr    lllleeeessss    sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss    oooobbbbsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiioooonnnnssss::::    EEEEnnnn    eeeellll    ccccaaaassss    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaarrrr    tttteeeerrrrrrrreeeennnnyyyyssss    
dddd’’’’úúúússss    ppppúúúúbbbblllliiiicccc    mmmmuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    aaaammmmbbbb    mmmmeeeerrrrccccaaaaddddeeeerrrriiiieeeessss,,,,    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallllssss    ddddeeee    ccccoooonnnnssssttttrrrruuuucccccccciiiióóóó,,,,    rrrruuuunnnneeeessss,,,,    ttttaaaannnnqqqquuuueeeessss,,,,    ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooorrrrssss    
ppppuuuunnnnttttuuuuaaaallllssss,,,,    ccccaaaavvvvaaaalllllllleeeettttssss,,,,    bbbbaaaassssttttiiiiddddeeeessss,,,,    ddddeeeessssccccààààrrrrrrrreeeeggggaaaa    ddddeeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll    aaaammmmbbbb    ccccaaaammmmiiiioooonnnnssss,,,,    eeeettttcccc....    ssss’’’’hhhhaaaauuuurrrràààà    ddddeeee    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddaaaarrrr    llllaaaa    
ttttaaaaxxxxaaaa    dddd’’’’ooooccccuuuuppppaaaacccciiiióóóó    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiaaaa    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    aaaallll    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    VVVViiiiaaaa    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    ddddeeee    llll’’’’AAAAjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttt    ddddeeee    CCCCaaaallllaaaaffffeeeellllllll,,,,    
sssseeeeggggoooonnnnssss    ddddiiiissssppppoooossssaaaa    llll’’’’oooorrrrddddeeeennnnaaaannnnççççaaaa    ffffiiiissssccccaaaallll    nnnnúúúúmmmm....    2222....2222....8888””””    

Vist l’informe jurídic, de data 3 de març de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests 



casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o 
d’establiments. 

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.

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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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



1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS NERVION 20  la llicència d'obres menors exp.
núm.  34/2016  per la REFORMA D'ASCENSOR IMMOBLE SITUAT al c/ Nerivon de 
Segur de Calafell, subjecte a les condicions especials requerides en l’informe de 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, 2 de març de 2016  adjunt a aquesta resolució, i a les 
següents condicions generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 



Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’aui 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o toritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1.4.9. 1.4.9. 1.4.9. 1.4.9. PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 35/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 35/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 35/2016PROPOSTA D'APROVACIÓ LLICÈNCIA D'OBRA MENOR EXP. NÚM. 35/2016 

Fets Fets Fets Fets 

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



- EXP. OM. 35/2016.EXP. OM. 35/2016.EXP. OM. 35/2016.EXP. OM. 35/2016.----    s/ ref. 160090TRC SH, per a l’obertura d’una cata sobre vorera i
calçada de 2 x 0,4 metres quadrats per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural
a nous abonats del c/ Andalusia, 34 de Calafell Poble.

.Vist l'informe favorable emès per part de l'enginyer tècnic municipal, el qual consta a 
l’expedient amb els següents condicionantscondicionantscondicionantscondicionants: 

- Els treballs estaran dirigits per un tècnic competent el qual haurà de comunicar a
l’administració la finalització dels mateixos, presentant el certificat final d’obra, signat per
tècnic competent i visat si s’escau.

- La canalització es legalitzarà d’acord amb el que fixa la normativa vigent.
- Els vials i zones afectades per les obres hauran de refer-se en l’estat en què es trobaven abans

d’iniciar-se les obres.
- El material de demolició i d’excavació es retirarà de forma que al final de la jornada de treball

no hi quedin restes.
- En el cas que hi hagi reposició asfàltica, s’haurà d’asfaltar 30 cms. més d’amplada a cada costat

de la rasa oberta. En cas de que la canalització circuli tocant a la voravia s’entén que els 30
cms. d’asfalt es realitzarà només per un costat.

- Tant el mobiliari urbà i senyalitzacions verticals de tràfic que puguin resultar afectats, seran
guardades durant l’obra i reposades al lloc quan finalitzi l’obra. Les pintures de senyalització de
tràfic afectades en part o completes per les obres, seran reposades en la seva totalitat pel
peticionari de les obres.

- En cas de que la canalització estigui instal·lada al llarg de les voreres el seu estès no interferirà
ni sobreposarà a cap altra canalització o servei existent.

- Cal indicar que els treballs es realitzaran se’ns perjudici dels propietaris particulars afectats....
- Es guardaran les distàncies de seguretat amb altres serveis d’acord amb la normativa vigent.
- Es disposarà de les autoritzacions i inscripcions davant els organismes i entitats corresponents,

així com dels permisos dels titulars dels terrenys que puguin ser afectats per les obres.
- Les rases es podran obrir en trams màxims de 100 m., una vegada assolida aquesta longitud

caldrà tapar-les abans d’obrir els següents 100 m.
- Els treballs es realitzaran sense perjudici dels propietaris particulars afectats.
- Les obres estaran convenientment senyalitzades, protegides i il·luminades.
- Es complirà el RD1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a

les obres de construcció.
- Els residus generats a l’obra (restes de ferm, formigons, olis, etc.) es gestionaran d’acord amb

el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, complint també el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Abans d’haver d’executar els esmentats treballs, s’haurà de sol·licitar l’autorització
corresponent al departament de Via Pública de l’ajuntament.

- Caldrà donar compliment a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.

3. Vist l’informe favorable emès per part de l’Assessor Jurídic Municipal, el qual consta a
l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.



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

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

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

3. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

4. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no són d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

5. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini
de dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes
per la resta  d’obres.

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

7. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

8. D’acord amb l’article 212 del Títol IX del POUM vigent “Terminis i caducitats de les
llicències” les obres de connexió a serveis a la via pública: tres mesos per a iniciar-les i sis
mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis establerts per la legislacó vigent.

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

10. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.



11. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta de
Govern Local.

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

1.1.1.1.---- AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar llicència d'obra menor a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., subjecta a les 
condicions requerides per l'Arquitecte Tècnic Municipal, adjunt a aquesta resolució, per un termini 
de tres mesos per a iniciar-les i sis mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis 
establerts per la legislacó vigent, següents: 

- EEEEXXXXPPPP....    OOOOMMMM....    33335555////2222000011116666....----    s/ ref. 160090TRC SH, per a l’obertura d’una cata sobre vorera i 
calçada de 2 x 0,4 metres quadrats per connexió d’un ramal per a subministrar gas natural a 
nous abonats del c/ Andalusia de Calafell Poble.

I a les següents condicions generals: 

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.

d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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



� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 
Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 
Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoi 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoi 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoi 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o ritzarà cap mena d’obra, sigui major o ritzarà cap mena d’obra, sigui major o ritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 
Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 
tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2.2.2.2. AdvertirAdvertirAdvertirAdvertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions,
etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i liquidar la taxa d’ocupació de la
via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8. vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.



1.4.10. 1.4.10. 1.4.10. 1.4.10. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’AVAL BANCARI A EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLÉS, PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’AVAL BANCARI A EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLÉS, PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’AVAL BANCARI A EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLÉS, PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’AVAL BANCARI A EXCAVACIONS I ENDERROCS VALLÉS, 
SLSLSLSL       

Fets Fets Fets Fets 

En data 10 de febrer de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va atorgar a 
l’empresa Excavacions i Enderrocs Vallés, SL l’autorització per l´ús provisional de la finca situada a la 
Rambla Mossèn Jaume Tobella, cantonada camí Torredembarra, parcel·la 50 del polígon 1, per 
destinar-la dipòsit i estacionament de la flota de vehicles i maquinària per a la construcció. 
L’eficàcia de l’esmentada autorització va quedar condicionada la compliment dels extrems previstos 
a l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2005 del TRLU i l’article 62 del Decret 305/2006 del RLU.  

En data 8 de juliol de 2010, la Junta de Govern Local va declarar plenament eficaç l’autorització 
abans esmentada una vegada complimentats els extrems requerits, entre els quals, constava 
l’aportació d’un aval bancari per 3000.- euros en concepte de garantia per la posterior reposició del 
sòl i l’espai al seu estat original. 

En data 15 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va autoritzar el canvi de titularitat  de 
l’autorització d’ús provisional a favor de l’empresa Opera Catalonia, SL. 

El passat dia 3 de novembre de 2015, l’empresa Excavacions i Enderrocs Vallés, SL, una vegada el 
canvi de nom de l’autorització, va sol·licitar la devolució de l’aval bancari de La Caixa, amb número 
de registre 9340.03.1068446-96, per un import de 3.000.- euros dipositat l’Ajuntament de Calafell 
en concepte de garantia. 

Atès que segons consta acreditat a l’expedient l’empresa Opera Catalonia, actual titular de 
l’autorització d’ús provisional, ha dipositat en l’Ajuntament de Calafell un aval bancari de La Caixa, 
amb número de registre 9340.03.1881606-51, pel mateix import de 3000.- euros en concepte de 
garantia de l’esmentada autorització. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

D’acord amb l’article 70.1.b) del Decret 64/2014, de 13 d maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de a legalitat urbanística. 

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

1.1.1.1.---- Retornar a l’empresa Excavacions i Enderrocs Vallés, SL, l’aval bancari de la Caixa amb 
9340.03.1068446-96, per un import de 3.000.- euros. 

2.2.2.2.---- Notificar la present resolució a la interessada i al departament de Tresoreria. 

3.3.3.3.----  Advertir a la interessada 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” 

1111....4444....11111111....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    EEEERRRRRRRRAAAADDDDAAAA    MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAALLLL    AAAACCCCOOOORRRRDDDD    DDDDEEEE    LLLLAAAA    JJJJUUUUNNNNTTTTAAAA    DDDDEEEE    GGGGOOOOVVVVEEEERRRRNNNN    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    
DDDDEEEE    DDDDAAAATTTTAAAA    22229999////00007777////2222000011115555,,,,    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    OOOOBBBBRRRREEEESSSS    NNNNÚÚÚÚMMMM....    4444    PPPPRRRROOOOJJJJEEEECCCCTTTTEEEE    DDDDEEEE    
CCCCOOOONNNNDDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLL’’’’EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIII    DDDDEEEE    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNFFFFRRRRAAAARRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    PPPPEEEESSSSCCCCAAAADDDDOOOORRRRSSSS    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    

FFFFeeeettttssss    

La Junta de Govern Local de data 29 de juliol  de 2015, va acordar l’aprovació de la certificació 
d’obres núm. 4, i la corresponent factura, relativa al projecte de  condicionament de l’edifici de la 
confraria de Pescadors de Calafell, presentada per l’empresa adjudicatària BECSA,S.A., per un 
import de 63.195,46€ 

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

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt    

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

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

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

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR....----    Rectificar d'acord amb el que estableix l'art. 105.2 de la LRJPA, com error material i de 
fet l'error de transcripció de la quantitat de  63.195,46€, per tal de fer constar que l’import 
correcte de la factura i la certificació d’obra es de 63.195,45€. 

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

1111....4444....11112222....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCEEEENNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMAAAAJJJJOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    1111////2222000011116666 

Expedient: 1/2016  
Titular: MANUEL MARTIN LARA CAPILLA 
Emplaçament: CR TERRAL DE DALT

FFFFeeeettttssss    

1111.... En data 14/01/2016 el Sr. MANUEL MARTIN LARA CAPILLA, sol·licita la concessió d’una llicència 
urbanística d’obra major per realitzar les obres consistents en la CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AL C/ TERRAL DE DALT de la urbanització Mas Mel de Calafell, amb la referència 
cadastral núm. 2214807CF8621S0001MQ.



Amb la sol·licitud s’acompanya el corresponent projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Sra. Sandra 
Martin Lara –Moreno. 

2.2.2.2. En data 9 de març de 2016, l’arquitecte municipal emet informe, que consta a l’expedient, en
sentit favorable a la concessió de la llicència amb les següents condicions particulars:

1. S’ha de dotar a l’edifici d’una cisterna (500 litres) i d’un grup de pressió.S’ha de dotar a l’edifici d’una cisterna (500 litres) i d’un grup de pressió.S’ha de dotar a l’edifici d’una cisterna (500 litres) i d’un grup de pressió.S’ha de dotar a l’edifici d’una cisterna (500 litres) i d’un grup de pressió.
2. En cas de reparació de la vorada, s’hauràEn cas de reparació de la vorada, s’hauràEn cas de reparació de la vorada, s’hauràEn cas de reparació de la vorada, s’haurà    de substituir per peces de formigó Tde substituir per peces de formigó Tde substituir per peces de formigó Tde substituir per peces de formigó T----2.2.2.2.
3. El gual d’accés rodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipalEl gual d’accés rodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipalEl gual d’accés rodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipalEl gual d’accés rodat s’executarà amb el model establert a l’ordenança municipal

de guals.de guals.de guals.de guals.
4. Previ a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat així comPrevi a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat així comPrevi a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat així comPrevi a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat així com

l’assumeix tècnic d’arquitecte i d’aparell’assumeix tècnic d’arquitecte i d’aparell’assumeix tècnic d’arquitecte i d’aparell’assumeix tècnic d’arquitecte i d’aparellador i el programa de control de qualitat,lador i el programa de control de qualitat,lador i el programa de control de qualitat,lador i el programa de control de qualitat,
visats.visats.visats.visats.

3.3.3.3. En data 9 de març de 2016, l’assessor jurídic emet informe, que consta a l’expedient, en sentit
favorable a la concessió de la llicència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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

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

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

5.5.5.5. D’acord amb les següents condicions per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per acord
de Ple de 15 de juliol de 1997 (BOP Tarragona núm. 237, 15-10-1997) i modificades pels acords de
Ple de 30 de juny de 2004 (BOP Tarragona núm. 158, 9-7-2004) i 30 d’octubre de 2008 (BOP
Tarragona núm. 272, 24-11-2008):

1.1.1.1.---- La concessió d’aquesta llicència s’entén atorgada salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
2.2.2.2.---- Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient, amb 
subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran iniciar sense 
haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa. 
3.3.3.3.---- La infracció del que estableixi la regla anterior motivarà l’aplicació de les sancions 
pertinents, i fins i tot podrà ordenar-se l’enderrocament, a càrrec del propietari, de les 
obres executades en contradicció amb el projecte autoritzat. 
4.4.4.4.---- Les obres aniran a càrrec del contractista o mestre d’obres, degudament matriculat, i 
sempre sota la inspecció tècnica del municipi, el qual assenyalarà les alineacions i rasants a 
què haurà de subjectar-se l’edificació. 
5.5.5.5.---- (Pous negres i fosses impermeables – Condició regulada actualment a l’art. 223 del 
POUM de Calafell). 
6.6.6.6.---- Queda també prohibit: 



a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies 
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre la 
coberta de l’edifici. 
b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública 
sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin 

obstacle per al trànsit. 
d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents 

d’enderrocament. 
7.7.7.7.---- Les façanes estan sotmeses a servir gratuïtament per instal·lar-hi plaques, números i 
suports que l’Ajuntament determini amb finalitats públiques. 
8.8.8.8.---- En cas de nova construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca 
de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin s’hauran 
d’adaptar a les prescripcions de seguretat del personal emprat a les obres i de les persones 
que circulin per la via pública. 
9.9.9.9.---- Tota tanca de protecció a nivell de la via pública es construirà sobre la vorera amb una 
amplada màxima comptada en sentit perpendicular a la vorada des de la façana de 2 
metres. No es passarà del 50 % de l’amplada de la vorera, excepte quan l’amplada 
d’aquesta sigui inferior a 1 metre, en què la tanca es podrà enganxar a la vorada de la part 
interior. En època estiuenca, serà d’aplicació el condicionant 15è. 
10.10.10.10.---- Amb 48 hores d’antelació, pel cap baix, de l’inici de les obres, aquest es notificarà als 
Serveis Tècnics Municipals per a la determinació d’alineacions i rasants, i comprovació del 
replanteig. 
11.11.11.11.---- La tanca s’haurà de realitzar de manera que s’obtingui una construcció sòlida i de bon 
aspecte, rebutjant els materials vells o deteriorats. S’hi instal·larà un llum vermell en senyal 
de perill. 
12.12.12.12.---- No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora del 
perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís municipal 
específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest perímetre es 
disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 
13.13.13.13.---- En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a la 
via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar aquesta 
caiguda de materials. 
14.14.14.14.---- No caldrà posar tanca específica en aquells solars situats en zones o urbanitzacions de 
caràcter aïllat amb reculades suficients als límits, encara que s’haurà de disposar d’una 
closa provisionals o definitiva del solar que impedeixi l’accés fàcil de les persones alienes a 
l’obra. 

15.15.15.15.---- NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    
Art. 1. Àmbit d'aplicació.  

1.- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres majors, 
encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc. 
2.- Es troben subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies 
subministradores (FECSA-ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc). 
3.- Es troben subjectes totes les obres considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a 
més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C-31, a Segur de Calafell i nucli 
urbà de Calafell (poble). 

1.- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període comprès 
entre el dia 1 i 10 de setembre: 
No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, 
ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 



No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de 
pals aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels 
treballs propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 
No seran autoritzades les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-
torre.  
Únicament seran permeses les obres majors que es realitzin a l’interior dels edificis 
que per la manipulació de materials o per la utilització de maquinària no 
produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites en 
el paràgraf anterior).  
En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la producció de 
molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. 
Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de 
dilluns a divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal. 
1.- Període comprès entre el dia 1 d’agost i 30 d’agost.  
Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o menor. 
Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les 
companyies subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les 
xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. 
Serà d'estricta observança el compliment de les següents condicions de tancat de l'obra, 
emmagatzematge de materials i neteja. 

1.- Si es tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar 
una tanca de protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.  
2.- La tanca haurà de realitzar-se de forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon 
aspecte, i no es permetran materials vells o deteriorats. 
3.- La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 
4.-    A la zona de vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial 
protecció regulades al condicionat propi. 

16.16.16.16.---- (Terminis – Condició regulada actualment a l’art. 212 del POUM de Calafell) 
17.17.17.17.---- Acabada l'obra, el titular ho notificarà a l'Alcaldia i al Servei d'Habitatge de la 
Generalitat, havent de sol·licitar la corresponent cèdula d'habitabilitat i llicència de primera 
ocupació (avui, règim de comunicació prèvia de primera utilització i ocupació), sense les 
quals no es podrà procedir a la seva ocupació. (L’esmentada comunicació prèvia de primera 
utilització i ocupació haurà de ser acompanyada amb els documents relacionats a la apart 
de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de Calafell). 
18.18.18.18.- El sol·licitant queda obligar al pagament dels drets per ocupació de via pública amb 
brossa i tanques i a dipositar les fiances pertinents. 
19.19.19.19.- No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions urbanístiques, 
en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització de les obres, amb 
suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions prèvia incoació del 
corresponent expedient. 
20.20.20.20.- Mentre dura l’obra, hom posarà en lloc visible un rètol amb els noms del Promotor, de 
l’Arquitecte, de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i del Constructor, i la data de concessió 
de la llicència i el seu número d’expedient. 



21.21.21.21.- (Fiança - Condició regulada actualment a l’Ordenança Fiscal 2.1.5 Taxa per Llicències o 
la comprovació d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme). 
22.22.22.22.- Aquesta llicència no adquirirà efectivitat sense la prèvia autoliquidació de les taxes 
municipals i de l’impost sobre obres i construccions, i al tres conceptes compresos a la 
llicència; així con del dipòsit de la fiança per reposició de serveis o execució d’obres 
d’urbanització simultània. 
23.23.23.23.- Aquesta llicència queda condicionada a la construcció d’una cisterna d’aigua d’una 
capacitat de vuit metres cúbics per las habitatges unifamiliars i en mateixa proporció per als 
edificis plurifamiliars. 
24.24.24.24.- El titular d’aquesta llicència queda també obligat a la construcció i reposició, en el seu 
cas, de la vorera en tot el front de l’edifici construït o del solar on s’emplaça. Igualment 
queda obligat a reparar immediatament desprès de treure la tanca d’obra, els desperfectes 
que s’hagin pogut causar a la vorera. 
25.25.25.25.- El conducte de sortida d’evacuació de fums de les cuines d’una activitat arribarà fins la 
coberta del propi edifici, i s’enlairarà com a mínim 1,5 metres per sobre de al pròpia 
edificació. La coberta de qualsevol edificació propera es trobarà a un radi de 10 metres 
respecte la sortida de fums, en cas contrari el conducte de sortida de fums de al cuina 
haurà d’enlairar-se 1,5 metres per sobre del nivell de la coberta que s troba a menys de 10 
metres.   
26.26.26.26.- Les parcel·les en les quals s’hi trobin Margallons o altres espècies protegides, restarà 
prohibit desarrelar-los del seu emplaçament original, en el cas què la ubicació del margalló 
o altres espècies protegides entri en conflicte amb l’edificació, aquest s’haurà de 
trasplantar a càrrec del constructor i/o propietari, a un espai públic, indicat per 
l’Ajuntament. Les tasques de transplantament seran executades per l’empresa municipal 
concessionària del servei de manteniment d’espais verds. 

6.6.6.6. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.1.5 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats o obres comunicades en matèria d’urbanisme el titular haurà d’abonar la taxa
corresponent per la concessió de la llicència urbanística i constituir una fiança amb la finalitat de
garantir el compliment de les obligacions derivades de la mateixa llicència i, en especial, al reposició
dels elements d’ús i servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals que
eventualment quedin afectats per l’execució de les obres.

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

8.8.8.8. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 1.3 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
la realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent llicència
urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens
perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística. BASE liquidarà al titular
de la llicència l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de les
comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i
de les liquidacions complementàries que procedeixin.

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

1111.... Concedir, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, al Sr. MANUEL MARTIN LARA 
CAPILLA llicència urbanística d’obra major per la CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
AL C/ TERRAL DE DALT de la urbanització Mas Mel de Calafell, d’acord amb el projecte tècnic.



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

3.3.3.3. Advertir que les obres han d’iniciar-se en el termini d’un (1) any i han d’acabar-se en el termini
de tres anys. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució i prorroguen per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística
ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de que es tracti. També cal
advertir al titular de la llicència que la caducitat d’aquesta es produeix pel transcurs d’ambdós
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat i per la paralització durant les
dues terceres parts del termini concedit per al seu acabament.

4.4.4.4. El titular de la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció, d’acord amb l’article 37.3 del RPLU.

5555.... Advertir a titular de la llicència d’obres que prèviament al començament de l’obra haurà d’haver:

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

encarregat de fer la liquidació d’aquest impost, sens perjudici de les comprovacions que
siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les
liquidacions complementàries que procedeixin)

- I, constituir la fiança esmentada a l’apartat 6 dels fonaments de dret, per un import de
4.375,00 euros.

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

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

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

1111....4444....11113333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDD''''AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''OOOOBBBBRRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRR    EEEEXXXXPPPP....    NNNNÚÚÚÚMMMM....    33339999////2222000011116666 

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

Número d’expedient: 39/2016  
Interessat: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PROAD D 
Assumpte: Llicència Urbanística Obres Menors.  

FFFFeeeettttssss    

En data 29 de febrer de 2016, la Sra. LEA MANICH BOU, actuant en representació de la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PROA D, va sol·licitar llicència urbanística d’obres menors 
Exp. núm. 39/2016  la REHABILITACIÓ FAÇANA POSTERIOR immoble situat al PG. MARITIM DE 
SANT JOAN DE DEU DE SEGUR DE CALAFELL. 



Tramesa al departament d’Urbanisme, l'Arquitecte Tècnic Municipal, Josep Gázquez Martínez ha 
emès informe favorable en data 10 de març de 2016 el qual consta a l’expedient i del que es 
desprèn: ““““Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens Procedeix atorgar la llicència d’obres menors, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercersperjudici del de tercersperjudici del de tercersperjudici del de tercers, perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions , perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions , perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions , perquè les obres sol.licitades compleixen amb les determinacions 
urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica urbanístiques previstes al planejament, així com amb la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys d’aplicació. No obstant procedeix fer les següents observacions: En el cas d’ocupar terrenys 
d’ús púbd’ús púbd’ús púbd’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors lic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors lic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors lic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors 
puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de material amb camions, etc. s’haurà de liquidar la 
taxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntamtaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntamtaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntamtaxa d’ocupació de la via pública al departament de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, ent de Calafell, ent de Calafell, ent de Calafell, 
segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8””””    

Vist l’informe jurídic, de data 10 de març de 2016, emès per l’assessor jurídic, el qual consta a 
l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1.1.1.1. L’art. 187.1 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de
construcció o d’enderrocament d’obres.

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

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

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

2.2.2.2. L’art. 188.3 del TRLU, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha
d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la Secretaria de
l’ajuntament és preceptiu sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la
interpretació de la normativa urbanística aplicable i si manca d’altra assistència lletrada,
fets que no es donen en el present expedient de llicència d’obres. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.

3.3.3.3. D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les
obligacions dimanants de la producció i gestió de residus no son d’aplicació a les llicències
d’obres menors mentre no sigui regulat per la respectiva ordenança municipal.

4.4.4.4. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha atorga o denegar de manera motivada en el termini de
dos mesos respecte les obres que la normativa reguladora exigeixi projecte i d’un mes per
la resta  d’obres.



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

5.5.5.5. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de
govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament
de les entitat locals.

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

7.7.7.7. Condicions generals per l’atorgament de llicències d’obres aprovades per Ple Municipal el
15 de juliol de 1997 i posteriorment, modificades pels acords de Ple de data 30 de juny de
2004, 2 d’agost de 2005 i 30 d’octubre de 2008.

8.8.8.8. Decret d’alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny de 2015 de delegacions a la Junta
de Govern Local.

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

1.1.1.1. AtorgarAtorgarAtorgarAtorgar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PROA D  la llicència d'obres menors
Exp. Núm.  39/2016  per la REHABILITACIÓ FAÇANA POSTERIOR immoble situat al PG. 
MARITIM DE SANT JOAN DE DEU DE SEGUR DE CALAFELL, subjecte a les condicions 
especials requerides en l’informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, 10 de març de 2016 
adjunt a aquesta resolució, i a les següents condicions generals:

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

� Les obres s’executaran sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient - si s’escau 
- amb subjecció estricta al projecte presentat i a la llicència concedida. No es podran
iniciar sense haver presentat el nomenament de la seva direcció facultativa.

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

� Queda també prohibit:

a) Treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies
hauran de sortir rectes per la teulada i enlairar-la almenys un metre per sobre
la coberta de l’edifici.

b) Col·locar canals de desguàs d’aigües pluvials que aboquin sobre la via pública
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

c) Establir portes que obrin a l’exterior de la via pública, de manera que siguin
obstacle per al trànsit.



d) Dipositar a la via pública material de la construcció o els procedents
d’enderrocament.

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

� No es podrà emmagatzemar ni dipositar material destinat a l’obra a l’exterior, fora 
del perímetre que circumscriu la tanca, sense haver obtingut prèviament el permís 
municipal específic per a això que s’atorgarà en casos excepcionals. Dintre d’aquest 
perímetre es disposarà el sistema de pujada i baixada de materials. 

� En el cas de vies estretes o que existeixi perill que puguin caure materials de l’obra a 
la via pública, es disposarà una tanca horitzontal amb peralt lateral idoni per evitar 
aquesta caiguda de materials. 

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

� No es podran instal·lar grues o elements similars si no s’ha obtingut la preceptiva 
llicència. El seu incompliment tindrà els efectes previstos per les infraccions 
urbanístiques, en el sentit de facultar a l’Ajuntament per a la immediata paralització 
de les obres, amb suspensió del efectes de la llicència i imposició de les sancions 
prèvia incoació del corresponent expedient. 

NORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIUNORMATIVA REGULADORA D'EXECUCIÓ D'OBRES A L'ESTIU    

Art. 1. Àmbit d'aplicació. 1.1.1.1.---- Es troben subjectes totes les obres que siguin considerades obres 
majors, encara que siguin reformes, ampliacions, enderrocs, piscines, etc.    2.2.2.2.----    Es troben 
subjectes totes les obres de serveis a la via pública, de les companyies subministradores (FECSA-
ENDESA, TELEFÒNICA, GAS-NATURAL, etc).    3.3.3.3.---- Es troben subjectes totes les obres 
considerades menors. 

Art. 2. Zona 1:  Compren la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més 
la zona compresa entre la via del tren i la carretera C31, a Segur de Calafell i nucli urbà de 
Calafell (poble).1.1.1.1.---- Període comprès entre el dia 20 de juny i el 31 de juliol, i el període 
comprès entre el dia 1 i 10 de setembre:No seran autoritzades obres d’enderroc, excavacions, 
fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes. 
No seran autoritzats els treballs d’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de 
serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència 
per reparació d’avaries de les xarxes existents. No seran autoritzades les obres menors de 
muntatge i/o desmuntatge de grues-torre. Únicament seran permeses les obres majors que es 
realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de 
maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites 
en el paràgraf anterior). En cas de denúncia de la Policia Local, en la qual es faci constar la 
producció de molèsties en forma de sorolls, vibracions o polseguera, es procedirà a l'aturada de 
les obres. Els treballs que s'inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats 
hauran de suspendre's durant el període en qüestió. 
L’horari permès de les obres autoritzades, serà de les 8.00 h. fins a les 18.00 h., de dilluns a 
divendres.  No es podrà treballar ni dissabtes ni dies festius. 

Art. 3. Zona 2: Correspon a tot el terme municipal.1.1.1.1.----    Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost Període comprès entre el dia 1 d’agost 
i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o i 30 d’agost. Durant aquest període no s’autoritzarà cap mena d’obra, sigui major o 
menormenormenormenor. Únicament seran autoritzats els treballs de serveis a la via pública de les companyies 
subministradores, propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents. 

Art. 4. Condicions de manteniment de les obres. Serà d'estricta observança el compliment de 
les següents condicions de tancat de l'obra, emmagatzematge de materials i neteja. 1.1.1.1.---- Si es 



tracta de nova construcció o reconstrucció d'edificis és obligatori aixecar una tanca de 
protecció que no podrà obstaculitzar el trànsit de públic.    2.2.2.2.----    La tanca haurà de realitzar-se de 
forma que s'obtingui una obra sòlida i de bon aspecte, i no es permetran materials vells o 
deteriorats. 3.3.3.3.----    La zona de l’entorn de l’obra es mantindrà en tot moment neta i endreçada, 
especialment el front de la façana a carrer i la zona dels accessos dels vehicles. 4.4.4.4.----    A la zona de 
vianants de Calafell Platja es mantindran les mesures d’especial protecció regulades al 
condicionat propi. 

2. Advertir que, si en fer obres s'ocupa la via pública amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, descàrrega de
material amb camions, etc. s’haurà de sol.licitar la preceptiva llicència o autorització, i
liquidar la taxa d’ocupació de la via pública, segons disposa l’ordenança fiscal núm. 2.2.8.
vigent.

3.3.3.3. NotificarNotificarNotificarNotificar la present resolució als interessats.

1111....5555....    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMEEEE    IIII    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    ----    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA 

1111....5555....1111....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    AAAAMMMMBBBB    IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       

FFFFeeeettttssss    
1. El mes de març de 2016, té entrada a l’ajuntament amb RGE 7889/16, la sol·licitud de llicència 

d’ús privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu, per a l’ocupació amb taules i 
cadires sense infraestructura, formulada per la Sra. M. de las M. M. P.

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

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 15,75 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està

sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

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

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

1. Concedir a la Sra. M. de las M. M. P., sens perjudici de tercer i salvant el dret de 
propietat, llicència per a l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
consistent en 11115555,,,,77775555    m2, situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa a les 
condicions i determinacions contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència 
genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment 
per raons d’interès públic.

2. Aprovar la liquidació de 333344449999,,,,00002222 euros, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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

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

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

1111....5555....2222....    AAAATTTTOOOORRRRGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    LLLLLLLLIIIICCCCÈÈÈÈNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDD''''ÚÚÚÚSSSS    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAATTTTIIIIUUUU    DDDDEEEE    LLLLAAAA    TTTTEEEERRRRRRRRAAAASSSSSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPSSSSSSSS....    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍTTTTIIIIMMMM    SSSSTTTT....    
JJJJOOOOAAAANNNN    DDDDEEEE    DDDDÉÉÉÉUUUU,,,,    PPPPEEEERRRR    AAAA    LLLL''''OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIIAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAAMMMMBBBB    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    
IIIINNNNFFFFRRRRAAAAEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRRAAAA....       



FetsFetsFetsFets    

1. Que el febrer de 2016, té entrada a l’ajuntament amb RGE 4688/16, la sol·licitud de llicència d’ús 
privatiu de la terrassa del Pss. Marítim St. Joan de Déu  per a l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadies sense infraestructura, formulada pel Sr. Q. Y.

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

3. L’inspector municipal informa que l’espai a ocupar amb taules i cadires a la terrassa de 
l’establiment, situat al Passesig Marítim Sant Joan de Déu és de 81,90 m2. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

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

3. La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.r) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1. Concedir al Sr. Q. Y., sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat, llicència per a 
l’ús privatiu d’ocupació de la via pública amb taules i cadires consistent en 88881111,,,,99990000    mmmm2222, 
situat al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, sotmesa a les condicions i determinacions 
contingudes en les Normes Tècniques. La present llicència genera una situació de 
possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d’interès 
públic.

2. Aprovar la liquidació de 1111....000066666666,,,,33334444 eeeeuuuurrrroooossss, en concepte de taxa meritada per l'ús privatiu del 
domini públic local derivat de la llicència precedentment concedida, el pagament de la 
liquidació constituirà condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència.

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

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

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

1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303714000896  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000896  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000896  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000896  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 7 de maig  de 2014  a les 10,05 hores  per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública a la Ctat Prop Edifici El Cano amb NIF H43663764 
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “a l’adreça 
indicada hi un camió cuba de formigó descarregant i ocupant un carril de circulació . no hi ha cap 
tipo de senyalització. No consta llicència d’ocupació de Via Pública. S’annexa foto. Placa gual xxxx. 
Matricula camió xxxx DPG”

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

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització



serà considerada una falta greu, ...” 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 la la Ctat Prop Edifici El Cano amb NIF H43663764per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article 17 de
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

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

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

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

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

1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. 1.5.4. EXPEDIENT NUMERO 4303714000668  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000668  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000668  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714000668  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO 
D’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADORD’EXPEDIENT SANCIONADOR       

IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303714000668 relatiu a l’aprovació d’incoació 
d’expedient sancionador  



Fets:Fets:Fets:Fets:    

1.En l'acta emesa el 3 d’abril  de 2014  a les 13,35  hores  per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública al Sr M. S. E. R.  podria ser autor i responsable 
dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “a la zona d’aparcament davant del 
núm. 1 del carrer Besos edifici “Davant Platja” hi ha un saca de runes de l’empresa canalitzacions 
del garraf que pertany a l’obra que s’esta realitzant a aquest edifici al pis 3r 3a”. No consta 
llicencia d’ocupació de via pública. S’annexa foto”

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

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, ...” de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels
espais públics.

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador al Sr M. S. E. R.  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 públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el seu 
cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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



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

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

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

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

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

1.5.5. 1.5.5. 1.5.5. 1.5.5. EXPEDIENT NUMERO 4303714001888  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714001888  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714001888  RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303714001888  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 10 de juny  de 2014  a les 11,00 hores  per l’inspector de Via Pública, es dóna
a conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública a la Ctat Prop Edf Marina amb NIF H43331719
podria ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “a l’adreça
indicada hi ha una gran bastida desmontada ocupant gairabé uns 25m2 de la via Publica, no hi ha
cap senyalització  ni res al voltant de la bastida. No consta permís d’ocupació de la via pública. A
causa  d’aquest inprevist no es poden realitzar els treballs de pintura que hi havia programats per
avui”

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

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, ...” 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 la la Ctat Prop Edf Marina amb NIF H43331719 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 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 la la Ctat Prop Edf Marina en qualitat d'interessat i presumpte
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions
següents:

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

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

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

1111....5555....6666....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000000000777799995555        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1.En l'acta emesa el 23 d’abril  de 2014  a les 11,50  per l’inspector de Via Pública, es dóna a 
conèixer a aquesta Regidoria de Via Pública la Sra R. M. L. L. podria ser autor i responsable dels 
fets consistents en segons descripció literal de l'acta “a l’adreça indicada s’estan realitzant obres de 
reformes a la claçada tenen dues saques de runes  de l’empresa “Poma amb cuc” Telf 977660268. 
No estan senyalitzades, no consta llicència d’ocupació de via pública. S’annexa foto. Al moment 
de la inspecció  no hi ha ningú. A l’obra es deixa copia de l’acta a la bustia”

. 



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

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

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

2. S’incompleix l’article “17.1. Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, ...” 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 la Sra R. M. L. L.  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 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 la Sra Rosa M López López  en qualitat d'interessat i presumpte 
responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions 
següents:

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



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

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

1111....5555....7777....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000000000666666665555        RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1.En l'acta emesa el 3  d’abril  de 2014  per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a aquesta 
Regidoria de Via Pública la Comunitat de Propietaris edifici Montserrat amb NIF H43218999 podria 
ser autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “a l’adreça 
indicada hi ha un camió grua matrícula 9217BKL i un camió-cuba de formigó matricula xxxxFBP 
ocupant la zona blava, part de la vorera i part d’un carril de circulació, descarregant formigó. No 
consta permís d’ocupació de via pública. S’annexa foto segons medició l’ocupació es d’uns 85m2”

. 
2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest l’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.

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

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, ...” 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 la  Comunitat de Propietaris edifici Montserrat amb NIF
H43218999per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb l’article
17 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar
la responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la
instrucció.

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

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

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

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

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

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

1.5.8. 1.5.8. 1.5.8. 1.5.8. EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 RELATIU A L’APROVACIO D’INCOACIO EXPEDIENT NUMERO 4303715002350 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 25 de novembre de 2015 per l’inspector de Via Pública, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que l’empresa Tarraco Arena SL amb CIF B-55558787 podria ser
autor i responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “Establiment: Tarraco
arena. Lloc publicitat: a l’avinguda Mossèn Jaume Tobella. Al lloc indicat hi ha publicitat de
l’activitat indicada, segons les ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la
via pública. Cartell publicitari Cap d’any 2016  a Tarraco Arena Plaça”.

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquest articles 37, 39, 46, 47 i 50 tindrà la
consideració com a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut
de l’article "109" de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix els articles “Article 37373737 S'entén per publicitat, als efectes d'aquesta Ordenança, tota
acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'informació,  en particular les relatives



a activitats, productes o serveis i també el captar imatges plantant el trípode a terra, ja siguin de 
vídeo,cinema o qualsevol altre mitjà audiovisual, Article 39.1.39.1.39.1.39.1. Per poder realitzar alguna de les 
modalitats de publicitat descrites a l'article anterior, caldrà obtenir prèviament l'autorització 
municipal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la 
documentació que l'Ajuntament determini. Article 39. 4.39. 4.39. 4.39. 4. L'Ajuntament designarà els llocs fixos per 
a la col·locació de publicitat. Article 46.1.46.1.46.1.46.1. Es prohibeix la fixació de cartells a les façanes dels 
edificis, als monuments, als temples religiosos, al cementiri, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà i 
en altres llocs anàlegs. Així mateix, es prohibeix la realització de qualsevol activitat publicitària que 
pugui pertorbar el trànsit, la seguretat vial o la visió d'elements urbanístics d'interès especial o que 
ocasioni molèsties als veïns.    Article    47.147.147.147.1. … en el cas de manca de llicència, en què la infracció es 
considerarà greu. En els casos que la publicitat no la distribueixi una empresa autoritzada o que el 
distribuïdor no es pugui identificar, seran responsables  de les infraccions comeses el subjecte que 
anuncia. Article    50.1.50.1.50.1.50.1. Totes les activitats que puguin embrutar els espais públics, sigui quin sigui el 
lloc on es duguin a terme i sense perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas 
siguin procedents, exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per 
evitar-ho, així com també la de netejar les parts i els elements urbans que n'hagin estat afectats i la 
de retirar-ne els materials residuals resultants. 2222 L'Ajuntament pot exigir, en tot moment, les 
accions de neteja i sanejament corresponents, en atenció al que estableix l'apartat anterior”, de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.  

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

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

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

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

1. Aprovar incoar expedient sancionador l’empresa Tarraco Arena SL amb CIF B-55558787 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 37, 39, 46 i 47
de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.

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

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

4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa
l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la
Generalitat de Catalunya, a l’empresa Tarraco Arena SL en qualitat d'interessat i presumpte



responsable, per tal que, durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions 
següents: 

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

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

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

1.5.9. 1.5.9. 1.5.9. 1.5.9. EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000317 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESRESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 11/03/16 registre entrada núm. 8788 pel Sr. D. F. 
G. en representació de l’empresa Associació Cultural d’Expressió Corporal en relació amb 
l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 
29/02/2016 per l’inicií del procediment sancionador  en el que exposa el següent:

1. Que l’associació no va penjar cap cartell del que no en tenien coneixement.
2. Que una monitora de ball que col·labora amb l’associació sense tenir coneixement de la 

normativa  va col·locar els cartells.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per l’inspector de la Via Pública, de data 
21/01/2016 AAAASSSSSSSSOOOOCCCCIIIIAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAALLLL    DDDD''''EEEEXXXXPPPPRRRREEEESSSSSSSSIIIIÓÓÓÓ    CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAALLLL, que es transcriu: “Establiment: 
escola de ball Dancing Cunit. Lloc Publicitat: passeig marítim Sant Joan de Déu i altres llocs del 
municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada als fanals del carrers anomenats, 
segons ordenances municipals, no es pot fer aquests tipus de publicitat a la via pública.” segons 
articles 37, 39, 46 i 47 de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. D. F. G. en representació de l’empresa Associació 
Cultural d’Expressió Corporal, a tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per la 
qual cosa n’és procedent l’admissió, 

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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

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



3. Vist les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:
• Que es sol·licita a l’Ajuntament de Cunit les dades que consta la llicencia d’activitats,

aquestes consten en el cartell publicitari con “Escola de Ball Dancing Cunit”, sent el titular
l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL D'EXPRESSIÓ CORPORAL

• Que la relació amb la els monitors es totalment privada, aquests  no disposen de cap
llicencia municipal, i en el cartell s’està utilitzant el nom de l’Associació.

• Que incompleix el que disposa el Capítol IV de l’ordenança de convivència ciutadana, pel
que prèviament es necessari obtenir la corresponent autorització municipal (article 39) i en
cap cas es concedeix autorització per enganxar propaganda en el mobiliari urbà, parets etc,
pel que els interessats hauran de sol·licitar prèviament autorització per difondre publicitat
en els espais públics o en domicilis, i hauran de realitzar amb caràcter anticipat l’ ingrés de
la taxa.

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

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

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

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

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

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

7. De conformitat amb les al·legacions presentades pel Sr. D. F. G. en representació de l’empresa 
Associació Cultural d’Expressió Corporal, les quals han estat avaluades i estudiades  no acrediten 
res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia. 



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

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

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

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

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

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

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

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

1.- Desestimar les al·legacions  presentades i aprovar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador al Sr. D. F. G. en representació de l’empresa Associació Cultural d’Expressió 
Corporal amb CIF G-65904666 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb els articles 37, 39, 46 i 47 de l'ordenança municipal amb la 
determinació de la responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 72,00.-€. 

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

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

4....---- Notificar aquesta resolució a l’instructor i secretari, amb el trasllat de quantes actuacions 
existeixin al respecta i es notificarà al Sr. D. F. G. en representació de l’empresa Associació 
Cultural d’Expressió Corporal 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 ciutadana i ús dels 
espais públics, aquest dret es perd en el cas que formuli al·legacions o impugni la resolució, de 
conformitat amb l'article 97.3 de l'ordenança de convivència i ús dels espais públics, podent 
efectuar l'ingrés a Catalunya Caixa Núm. ES16-2013-3037-01-0210202940    de l'Ajuntament. 

1.5.10. 1.5.10. 1.5.10. 1.5.10. EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303716000224 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ DESESTIMANT LERESOLUCIÓ DESESTIMANT LERESOLUCIÓ DESESTIMANT LERESOLUCIÓ DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESS AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESS AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADESS AL•LEGACIONS I PROVES PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions i/o de proposició de prova presentat el 11/03/16 registre entrada núm.
8773 pel Sr. C. R. S. en representació de Distribuidora Internacional de Alimentación SA en
relació amb l’expedient sancionador que se li ha incoat mitjançant acord de la Junta de Govern
Local de data 22/02/2016 per l’inicií del procediment sancionador  en el que exposa el següent:

1. Que l’empresa Dia SA el 26/01/2016 sol·licita autorització per l’ocupació de la via publica
del 27/01/2016 al 26/02/2016 horari de 8:00h a 18:00 h. (ajunta document 1).

2. Que l’autorització fa cer defectuosa per un error administratiu solvatant-se posteriorment
les dades sol·licitades.

3. Que el 5 de febrer es sol·licita i s’autoritza llicencia d’ocupació per descarrega de material.
4. Sol·licita l’anul·lació de l’expedient.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 03/02/2016
hora 18.02 i l’inspector de Via Pública, de data 05/02/2016 hora 10.55, que es transcriu literalment
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.”segons l’article 17 de l’ordenança municipal de convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. C. R. S. en representació de Distribuidora
Internacional de Alimentación SA, a tenir en compte donat que pot incidir en la resolució final, per
la qual cosa n’és procedent l’admissió,

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

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



contingut de l’acte notificat. L’acreditació de la notificació efectuada s’ha d’incorporar a 
l’expedient. 

2. Que 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. Segons les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:
1. L’acta Policia es de data 03/02/2016 a les 18:02 h.
2. L’acta de l’inspector es de data 05/02/2016 a les 10:55 hores
3. Te llicencia del 27/01/2016 al 26/02/2016 de 08:00 h. a 18:00 h. per ocupació d’un

container per obres de dilluns a dijous.
4. Presenta sol·licitud divendres dia 05/02/2016 a les 11:35 h. en que fa efectiva la taxa

d’ocupació, el mateix dia en que l’inspector fer acta de denuncia
5. En el moment de la denuncia No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació segons es

desprèn de l’acta i fotografia que consten a l’expedient corresponent al dia dels fets, acta
que s’entrega a un representant que esta a l’obre.

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

7. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia
municipal sobre ocupació de la via pública, que posteriorment va procedir al pagament de
la llicencia d’ocupació, fet que no eximeix de la responsabilitat de conformitat al que
disposa l’article 17.1 de O.M.C. que diu: ”Qualsevol activitat o ocupació de la via pública
que incideixi en la seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització
municipal. La manca d'autorització serà considerada una falta greu, ............................”. 

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

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

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

6. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  que diu: Per a l'adequada
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments,



infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa 
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els 
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1.1.1.1. 
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.  

7. De conformitat amb les proves i al·legacions presentades pel Sr. C. R. S. en
representació de Distribuidora Internacional de Alimentación SA, les quals han estat avaluades i
estudiades  no acrediten res en contra  dels fets pel que es realitza la denuncia.

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

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

10.D’acord amb el que disposa l’article 109 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús
dels espais públics, a la infracció descrita li correspon una sanció    greu, amb import de 200,00.-€.
dins els límits establerts en l'apartat anterior.

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

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

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

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

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

1.- Desestimar les al·legacions i la prova presentades pel Sr. C. R. S. en representació de 
Distribuidora Internacional de Alimentación SA amb CIF A-28164754 i aprovar la proposta de 
resolució de l’expedient sancionador per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb l’article 17 de l'ordenança municipal amb la determinació de la responsabilitat i 
amb la quantia de  la sanció de 200,00.-€. 

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



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

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

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

1111....5555....11111111....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000002222333355552222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR    DDDDEEEESSSSEEEESSSSTTTTIIIIMMMMAAAANNNNTTTT    LLLLEEEESSSS    AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAADDDDEEEESSSS       

FFFFeeeettttssss::::    

1. Vist les al·legacions presentades en data 09/03/2016 i núm. registre entrada 8492 per el Sr. 
D. E. C. Ma. contra la proposta de resolució mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 
22/02/2016 en relació a l’expedient sancionador que se li ha incoat, en el que exposa :

1. Que se ha enviado la notificación a una dirección que no es la mía, tiene que mandarse a 
la avda España de Segur de Calafell, que cualquier escrito se dirija ha esta dirección.

2. Que iniciado el expediente que no tiene conocimiento, se dice que ha esta notificado en el 
BOE que no esta entre sus lecturas.

3. Que se intenta inculparle por un acto que no es suyo, había un camión de la empresa 
Argasa que ocupo mientras hacia las obras en mi casa.

4. Para haber las obras la madre contrato a la empresa Emilian Florentin y Neculai Godeaux, 
desconociendo el contrato de una grúa por lo que no es de mi responsabilidad.

2. Que els fets descrits a l’informe emès per l’Inspector de Via Pública, de data 09 de novembre de 
2015 OOOOCCCCUUUUPPPPAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    VVVV....    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    SSSSEEEENNNNSSSSEEEE    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIIIOOOO, que es transcriu literalment: “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 xxxx-BZX. Que no tenen permís per fer aquesta 
activitat. S’annexen fotografies. El receptor de l’avís: signa l’acta.” segons l’article 17.1 de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

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



1. Que ha estat notificat la incoació de l’expedient en el BOE nº 34 de data 09/02/2016  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.

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

3. Segons les exposicions que formen part de les al·legacions presentades cal dir el següent:
1. L’acta de l’inspector es de data 09/11/2015 a les 11:05 hores
2. No consta sol·licitud de llicencia d’ocupació segons es desprèn de l’acta i fotografia que

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

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

4. Que els fets motiu de denuncia es van produir sense tenir la corresponent llicencia
municipal sobre ocupació de la via pública, de conformitat al que disposa l’article 17.1 de
O.M.C. que diu:” Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la seva
utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca
d'autorització serà considerada una falta greu, ............................”. 

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

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

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

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

4. Que es sol·licita llicencia d’obres menors a nom de D. E. C. M. en representació de M. 
C. M. D., havent estat notificat la incoació de l’expedient a les dos parts, sent aquests retornades.

5. Que en l’autorització de la llicencia d’obres menors decret 2015/3671 de data 28/10/2015 
consta en el punt 2 de la resolució el següent: “Advertir que, si en fer obres s’ocupa la via amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors puntuals, cavallets, bastides, 
descarrega de material amb camions, etc. s'haurà de sol·licitar la preceptiva llicencia o autorització i 
liquidar la taxa, segons disposa l'ordenança fiscal núm. 2.2.8. vigent” 



6. 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.

7. Vist el que disposa Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en l’article
139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries que diu: Per a l'adequada
ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa
sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d'acord amb els
criteris establerts en els articles següents. Així mateix l’article  140 Classificació de les infraccions  1.1.1.1.
Les infraccions a les ordenances locals a què es refereix l'article anterior es classifiquen en molt
greus, greus i l

8.Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i
reglamentaris aplicables

9.Que no pot 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.

10. A la infracció esmentada li correspon una sanció de 281,25.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

11. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta
penal;

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

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

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

1.- DESESTIMAR les al·legacions presentades i IMPOSAR al Sr. D. E. C. M., una sanció de 
281,25.-€ com autor d’una infracció greu, consistent en tall de carrer per ocupació de la via 
pública sense autorització municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de 
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR al Sr. D. E. C. M. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret., alhora, advertir l'infractor que la manca de pagament de la sanció 



dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i Departament de Serveis Econòmics 

1111....5555....11112222....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000444433336666    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l’informe emès el 02 de març de 2016 pel responsable de Cemssa, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que les Sres. M. S. O. i A. O. J. com representant de Bon 
Tall S.L. amb CIF núm. B-43712280 podria ser autor i responsable dels fets consistents en 
segons descripció literal de l'informe "Aquest informe es com a conseqüència de l’incompliment 
de l’activitat del mix comercial acordat al contracte de la concessió d’ús del lloc de venda del 
Mercat Municipal de Calafell de data 14 de novembre de 2013, concessió a nom de Bon Tall, S.L.
1.-  El mix comercial acordat a la concessió es: un mòdul de venda de xai, vedella i poltre; un mòdul 
de porc fresc i un mòdul de xarcuteria.
2.- Des del passat dia 25 de febrer es constata que la parada Bon Tall, S.L. està venent pollastres i 
productes de pollastre, producte corresponent al mix comercial venda d’aviram.
3.- El dia 26 de febrer en reunió amb Bon Tall, S.L.; i assistència del president i el secretari de la 
junta directiva del Mercat Municipal de Calafell, es requereix al paradista verbalment perquè ajustés 
immediatament la venda de productes al mix comercial acordat al seu contracte de concessió.
4.- Avui dia 2 de març continua l’incompliment del mix comercial amb la venda de pollastre. 
Documentació que s’adjunta:

-contracte de concessió
-reglament Mercat Municipal de Calafell: Capítol XVI.- DENOMINACIONS GENERIQUES I
DISPOSICIONS SOBRE LES MATEIXES."

2. L’incompliment de les obligacions estan recollides en el Reglament del Mercat en els article
següent: Articles “17.5.17.5.17.5.17.5.c i k, c)c)c)c) Utilitzar únicament el lloc que tenen adjudicat per al
desenvolupament de les activitats pròpies segons la denominació autoritzada. ... k)... k)... k)... k) Acomplir les
ordres i instruccions emanades de l’Ajuntament de Calafell, o la societat concessionària si existís. I
28.128.128.128.1.- La venda de productes en les parades restarà subjecta a les denominacions autoritzades per
als mòduls que conformin la parada i en les proporcions generals del Mix Comercial del Mercat,
especificats a aquest capítol. 28.228.228.228.2.- A cadascuna de les parades només podran exposar-se a la
venda els articles dels mòduls la denominació per a la que hagi estat autoritzada. Per a cada
denominació existeixen diferents sectors que limiten el tipus d’articles que es poden vendre dins de
cada mòdul.  La dedicació d’un mòdul a un determinat sector hauria de tenir una certa vocació de
permanència. Només es podrà canviar el sector al que es dedica un mòdul, sempre que pertanyi a
la mateixa denominació autoritzada al lloc de venda i no estigui excedida respecte la previsió de la
diversitat del Mix Comercial del Mercat. ... 28.6.28.6.28.6.28.6.---- Les denominacions seran les següents: ... 2.1.2.1.2.1.2.1.
CARNISSERIA FRESCACARNISSERIA FRESCACARNISSERIA FRESCACARNISSERIA FRESCA. Comprendrà la venda de tota classe de carns fresques de bou, vaca,
vedella, moltó, ovella, xai, cabrit, cavall i poltre, etc. També podran vendre mitjançant instal·lacions
adequades les mateixes carns frigoritzades o congelades. 2.2. CANSALADERIA FRESCA2.2. CANSALADERIA FRESCA2.2. CANSALADERIA FRESCA2.2. CANSALADERIA FRESCA.
Comprendrà la venda de tota classe de carns fresques de porc, llard, cansalada fresca i salada. Els
productes de la primera transformació del porc: embotits frescos. També podran vendre mitjançant
instal·lacions adequades les mateixes carns frigoritzades o congelades. ... 2.4. XARCUTERIA,2.4. XARCUTERIA,2.4. XARCUTERIA,2.4. XARCUTERIA,
EMBOTITS i FORMATGESEMBOTITS i FORMATGESEMBOTITS i FORMATGESEMBOTITS i FORMATGES. Comprendrà la venda de productes elaborats a partir de la carn de porc



i els seus derivats: embotits curats i cuits, fiambres i pernils. En aquests tipus de llocs es podrà 
vendre també tot tipus de formatges, mantegues, foie- gras i derivats, salmó fumat, codony, 
gelees, melmelades i mel. ...” 

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

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

2. Atès el que disposa l’article 1    L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament es refereix exclusivament al
Mercat municipal de Calafell (en endavant, Mercat de Calafell) dins el qual s’atorgarà a diferents
operadors, l’ús dels llocs de venda, magatzems, cambres frigorífiques, molls de càrrega i
descàrrega, places d’aparcament, obradors, oficines i altres espais i les parts proporcionals dels
serveis auxiliars i/o comuns del mercat, sempre a dins de l’àrea inclosa a l’interior de l’edifici del
mercat.

3. Tenint en compte tot el que s’exposa  aquest  incompliment  esta tipificat en els següents
articles:

Article 27.3:” Són considerades faltes greus: ... e) La desobediència a les ordres de 
l’Ajuntament de Calafell, o la societat concessionària, si existís. ... i) La venda de productes 
no inclosos dins la denominació genèrica del lloc de venda. ...” 

Article 27.6. Per a les faltes greus: 
• Multa de 301,00 a 600,00 EUR.

4. S’incompleix els articles 17.5....c i k, 28.1 i 2 i 27.3 tipificada com falta greu del Reglament del
Mercat Municipal.

5. 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.

6. 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.

7. 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 les Sres. M. S. Ol. i A. O. J. com representant de Bon 
Tall S.L. amb CIF núm. B-43712280 per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits 
de conformitat amb els articles 17.5....c i k, 28.1 i 2 i 27.3 del Reglament del Mercat Municipal de 
Calafell 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 les Sres. Montserrat Sierra Oliva i Alicia Oliva Julia com representant de
Bon Tall S.L. 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.

6.... Notificar a: Cemssa i a l’Associació de Venedors del Mercat Calafell.

1.5.13. 1.5.13. 1.5.13. 1.5.13. EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR EXPEDIENT NUMERO 4303715002018 RELATIU A L’APROVACIO DE DECLARAR 
L’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIOL’ARXIU DE L’EXPEDIENT PER HAVER FET EFECTIU L’IMPORT SEGONS RESOLUCIO       

FetsFetsFetsFets    

1. Vist que no ha presentat cap recurs durant la tramitació de l’expedient el Sr. J. L. A., en 
relació amb l’expedient  sancionador que se li ha incoat pels fets denunciats “ al carrer Núria 
número : -No consta placa de gual. -La vorera està rebaixada, de conformitat amb la 
normativa establerta. -La vorera està senyalitzada incorrectament com entrada i sortida de vehicles 
sense la corresponent llicència municipal. al carrer Núria número amb avinguda Catalunya 
número : -No consta placa de gual. -La vorera està senyalitzada incorrectament com entrada i 
sortida de vehicles sense la corresponent llicència municipal.", perquè va protagonitzar els fets.” 
constitutius d’infracció dels articles 21 i 29 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús 
dels espais públics, de conformitat amb la Resolució de Junta de Govern Local de data 04 de febrer 
de 2016 amb la determinació de la responsabilitat i amb la quantia de la sanció de 300,00.-€.

2. Iniciat el procediment sancionador amb Junta de Govern Local de data  23 de desembre de 
2015, si  l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podria resoldre el procediment, amb el 
pagament voluntari per l'inculpat en qualsevol moment aaaannnntttteeeerrrriiiioooorrrr    aaaa    llllaaaa    rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiióóóó, tenint dret a la 
reducció del 30% de l' import.

3. Ha estat dictada  Resolució expressa amb imposició de sanció de l’import de 300,00.-€, no tenint 
dret d’acollir-se a la reducció del 30%, hhhhaaaavvvveeeennnntttt    ffffeeeetttt    eeeeffffeeeeccccttttiiiiuuuu    aaaaqqqquuuueeeesssstttt    iiiimmmmppppoooorrrrtttt    eeeellll    11110000    ddddeeee    mmmmaaaarrrrçççç    ddddeeee    2222000011116666....

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

5. 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. 

6. 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.

7. 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 el Sr. J. L. A., pels motius que 
s’expressen a la part expositiva d’aquesta Resolució, havent fet efectiu l'import de 300,00.-€ de 
conformitat amb la sanció imposada.

2. DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT d’aquesta Resolució donat que el Sr. Jesus Laquidain 
Alonso, per ser responsable de la infracció. 

1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. PROPOSTA AUTORITZAR RESERVA ESTACIONAMENT PROPOSTA AUTORITZAR RESERVA ESTACIONAMENT PROPOSTA AUTORITZAR RESERVA ESTACIONAMENT PROPOSTA AUTORITZAR RESERVA ESTACIONAMENT 

IDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ EXPEDIENT    

FETS:FETS:FETS:FETS:    

1. Que el Sr. F. X. A., domicili a Calafell carrer Rambla Costa Daurada  on sol·licita un lloc 
reservat per estacionament del seu vehicle matrícula xxxx-DML amb motiu de la minusvalidesa 
que pateix, i  de la qual adjunta el corresponent certificat

2. Que, disposa de una targeta individual d'aparcament com conductor per a persones amb 
disminució de la Generalitat de Catalunya, amb validesa fins l’octubre de 2025.

3. Que per la concessió de reserva d’espai per aparcament personalitzades per raó de mobilitat 
reduïda s’han de seguir els següents criteris:

- Que l’usuari sigui titular d’una targeta de mobilitat reduïda com a conductor.
- Que el titular del vehicle sigui resident a Calafell.
- Que el vehicle tingui com adreça fiscal una de Calafell.
- Que la persona objecte de la reducció de la mobilitat no pugui disposar d’un aparcament 

privat en necessari per desenvolupament normal. 

- 
4. Que existeix informe favorable del responsable de Mobilitat que diu a on es pot ubicar la reserva
d ‘estacionament.

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



1. Decret de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar social, de conformitat amb el
que estableix l’ art. 1r de l’Ordre de 15 de novembre de 1982, en relació amb el Decret núm. 22/84
de 31 de gener, es concedeix la condició legal de disminució.

2. l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Ús dels espai públics de Calafell, en el seu Capítol III:Capítol III:Capítol III:Capítol III:
Ocupació dels espai públics, secció segona: Guals i Article 22:Ocupació dels espai públics, secció segona: Guals i Article 22:Ocupació dels espai públics, secció segona: Guals i Article 22:Ocupació dels espai públics, secció segona: Guals i Article 22:

“12.- En compliment de la normativa vigent d'integració social de minusvàlids, es podran crear i 
autoritzar reserves especials de places d'aparcament a la via pública per a vehicles  que siguin de 
propietat de persones minusvàlides que tinguin limitada la possibilitat de desplaçar-se. Per tal de 
sol·licitar l' esmentada reserva, els interessats hauran d'acreditar estar en possessió de la targeta 
d'aparcament de vehicles  per a persones minusvàlides prevista en l'article 42 del Decret 135/95, de 
la Generalitat de Catalunya. 

13.- La senyalització de les esmentades places consistirà en senyal identificador, pintat a la calçada, 
contenint el símbol internacional d'accessibilitat, d'acord amb les característiques i disseny previstos 
en l'annex 6.1 del Decret 135/95,  i la instal·lació a la vorera d'un senyal vertical, que efectuarà la 
policia local, el qual  identifiqui la reserva amb indicació de la matrícula del vehicle autoritzat. 

14.- Aquestes reserves especials d'aparcament s'atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no 
crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l'Ajuntament sempre que ho 
requereixin les necessitats de trànsit. “. 

3. L’article 22.14 “ Aquestes reserves especials d’aparcament s’atorgaran sempre amb caràcter
discrecional, no crearan cap dret subjectiu al seu titular i podran ser modificades per l’ Ajuntament
sempre que ho requereixin les necessitats de trànsit”, de l’ordenança de convivència i ús dels espais
públics de Calafell.

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

5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm 2667/15, es deleguen en el regidor  señor
Juan Jose 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 aprobació.

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 l’alta i senyalitzar la reserva d’estacionament del . F. X. A., domicili a Calafell carrer 
Rambla Costa Daurada, on sol·licita un lloc reservat per estacionament del seu vehicle matrícula 
xxxx-DML, d’acord amb l’informe del responsable de mobilitat. 

2.- Es donarà compte d'aquesta resolució a la part interessada i a la brigada de senyalització. 

1111....5555....11115555....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711115555000000000000666622222222    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    



1. Vist l’instancia tramesa per el Sr. P. A. M. núm. entrades 8226 de data 08/03/16,  en la que 
interposa recurs extraordinari de revisió de conformitat a l’article 118.1 de la llei 30/92 de 26 de 
novembre, en el que exposa:

1. Que ha presentat al·legacions a Base sobre l’expedient.
2. No ha rebut en cap moment notificacions en relació a l’incoació de l’expedient.
3. Que sol·licita l’anul·lació de l’expedient.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe que es transcriu literalment: “S’imputen els fets 
descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 03/04/2015, que es transcriu literalment: “a la 
plaça Baixador 1. La persona requerida es trobava orinant a la via pública. Al costat de l’entrada de 
l’estació de Renfe. Aquesta acció ha estat observada per vianants que estaven per la zona. La 
persona requerida no signa, es confecciona acta a dependència per servei.” segons l’article 64.1.b 
de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.”

3. En data 07/03/2016 per persona a les dependencies per consultar l’expedient, que s’adjunta 
fotocopia del DNI. 

4 .Que s’analitza la documentació de l’expedient, del que resulta que en la tramitació del mateix no 
es presenta cap recurs  en contra de les resolucions emeses, donat que consten cartes tornades i 
d’acord amb el procediment aquestes han estat publicades en el BOE, de conformitat amb el que 
disposa la llei 30/92 de 26 de novembre en  l’article 59.Havent-se fet aquestes notificacions en el 
domicili que consta a l’Ajuntament, i estant el mateix obert al públic durant els dies i hores en que 
es va procedir a portar el correu, podem entendre’s que es compleixen els requisits establerts per la 
llei, per entendre’s els actes administratius coma ben notificats de conformitat amb la doctrina i 
jurisprudència (entre d’altres sentència TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, 
de 2 de octubre de 2014 Recurso 2010/2012. Ponente: J. G. M. M.) 

FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    DDDDrrrreeeetttt::::    

1. Que la revisió de l’expedient serà argumentat de conformitat  amb el que disposa la llei 30/92 de 
26 de novembre modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener en els articles “Artículo 108. Recurso 
extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 
extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Artículo 118. 
Objeto y plazos. 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el
competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:.·......    1.ª 1.ª 1.ª 1.ª 
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente.  

2. Que tal i com disposa la llei 30/92 de 26 de novembre modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener  en  l’article 119. Resolución. 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá
acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna
de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen
desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 2. El órgano al que
corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la
procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto
recurrido. 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando
expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. .”



3. Atès que estudiat novament l’expedient i verificades les dades que consten en l’acta de la policia
motiu de l’inicií de l’expedient, es detecta que existeix un error en la transmissió de les dades
personals del Sr. Albanell, es a dir: l’adreça del domicili es incorrecta consta Barcelona, te que
constar segons dades del DNI expedit el 28/03/1979 població Sant Just Desvern, Barcelona.

4. Ates que es considera error de fet pel que es revoca el decret 2212/2015 i de conformitat amb el
que  disposa la llei 30/92 de 26 de novembre  modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en
l’article 105 que diu:    1111. . . . Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención
no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico.2. 2. 2. 2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos  actos.”

5. 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.

6. 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.

7. 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 el recurs extraordinari de revisió a P. A. M., de conformitat amb el contingut d’aquest 
informe. 

2.: Declarar l’arxiu de l’expedient 4303715000622. 

3.: Donar de baixa d’executiva l’expedient 4303715000622. 

4.: Donar compte a l’interessat, Departament serveis Econòmics i Base. 

1111....5555....11116666....    AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIITTTTZZZZAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    CCCCOOOOMMMMAAAANNNNDDDDAAAAMMMMEEEENNNNTTTTSSSS    DDDD''''EEEENNNNTTTTRRRRAAAADDDDAAAA    IIII    SSSSOOOORRRRTTTTIIIIDDDDAAAA    DDDDEEEE    LLLL''''IIIILLLLLLLLAAAA    
DDDDEEEE    VVVVIIIIAAAANNNNAAAANNNNTTTTSSSS,,,,    EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOORRRRSSSS,,,,    TTTTAAAAUUUULLLLEEEESSSS    IIII    CCCCAAAADDDDIIIIRRRREEEESSSS,,,,    PPPPAAAARRRRAAAADDDDEEEESSSS    IIII    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAATTTT    IIII    RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVEEEESSSS    DDDD''''EEEESSSSPPPPAAAAIIII,,,,    
SSSSEEEEGGGGOOOONNNNSSSS    AAAANNNNNNNNEEEEXXXX....       

Aprovació autoritzacions comandaments d’entrada i sortida de l’illa vianants, expositors, taules i 
cadires, parades i publicitat, reserves d’espai, segons annex. 

FFFFeeeettttssss    



1. Vistes les sol·licituds presentades fins a la data, segons document annex, on sol·liciten
autorització per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb expositors, taules i cadires,
parades, publicitat, comandaments d’entrada i sortida de l’illa vianants, ocupació de la via
pública amb materials, reserves d’espai a la via pública, des del 18 d’agost de 2015 fins al
31 de gener de 2016.

2. Vist l’informe emès per la Cap de negociat de Via Pública, el qual s’adjunta a l’expedient.

Fonament de DretFonament de DretFonament de DretFonament de Dret    

1- De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text  refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 30/92, de 26 de novembre, sobre regim jurídic de les
Administracions  Públiques i de procediment administratiu comú.

2- Vistes les Ordenances Fiscals que són d’aplicació pels diferents conceptes sol·licitats d’ocupacions
a la via pública en el municipi i dins l’illa de vianants: Taxa 2.1.25, sobre comandaments d’entrada i
sortida de l’illa de vianants; Taxa 2.2.4 per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa i Taxa 2.2.7 de l’ocupació de la via pública amb quioscos, parades, barraques,
casetes de venda,  espectacles  o  atraccions,  indústries  de  carrer  i  ambulants  i  rodatges
cinematogràfics; Taxa 2.2.8 de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies,
materials de construcció, runa, tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc.

3- Segons l’ordenança municipal de l’Illa de Vianants que té per objecte la regulació i ordenació de
la circulació tant de persones com de vehicles, la realització de la càrrega i descàrrega, l’accés dels
vehicles de servei, l’establiment de terrasses de temporada, l’execució d’obres i l’ocupació de la via
pública en general, als carrers i avingudes que configurin l’illa de vianants.

4- Vist el que disposa l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

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

1. Aprovar  les autoritzacions de conformitat amb les sol·licituds, per a l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb expositors, taules i cadires, parades, publicitat i comandaments d’entrada i
sortida de l’illa vianants, ocupació de la via pública amb materials, reserves d’espai, des del
18 d’agost de 2015 fins al 31 de gener de 2016, segons annex.

2. Donar compte del següent acord al departament de tresoreria.

1.5.17. 1.5.17. 1.5.17. 1.5.17. EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002293 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        
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IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303715002293 relatiu a l’aprovació de la 
Resolució d’expedient sancionador  

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 25 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303715002293 que s'ha incoat al Sr. I. R., en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 04 de febrer de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria 
de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 26 de novembre de 2015 el plec 
de càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. I. R., en qualitat de presumpte responsable, la comissió 
d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 17 i 19 de l'ordenança 
municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en "al carrer Molí del Blanquet 
amb carrer Pescador. Venta de pescado no autorizada en vía pública.  Material Intervingut: Cubo 
de plástico blanco con tapa en cuyo interior hay unos 8-10 kilos de pescado fresco (boquerones). 
Observacions: S’adverteix que segons l’Ordenança Municipal de convivència de l’Ajuntament de 
Calafell, al seu article 19.8, “... el material intervingut, es procedirà a la seva destrucció o lliurament 
a institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció del 
corresponent expedient sancionador, el qual resoldrà el que procedeix en el termini màxim de 15 
dies” a partir del dia d’avui 10/03/2015. Se advierte que según Ordenanza Municipal de 
Convivencia del Ayuntamiento de Calafell en su artículo 19.8 “... el material requisado, se 
procederá a su destrucción o entrega a institución benéfica, quedando en otros casos a disposición 
de lo que disponga la instrucción del correspondiente expediente sancionador, el cual resolverá lo 
que proceda en el plazo máximo de 15 días”, a partir del día de hoy 10/03/2015. Incidència: Que 
s’intervé peix per la seva posterior destrucció. És destrueix segons indicacions de Sanitat. La persona 
interessada no desitja signar l’acta.", perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE 
número 10 el 12 de gener de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de 
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 25 de gener de 2016  va ser declarada ferma el 04 
de febrer de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 52 el 01 de març de 2016, i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

7. 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.

8. 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'expressat 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". 

FonaFonaFonaFonaments de Dret:ments de Dret:ments de Dret:ments de Dret:    

1. El Sr. I. R.  és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció    greu, 
tipificada als articles 17 i 19 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 72,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança 
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin 
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta 
penal.

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, en virtut del 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.- IMPOSAR al Sr. I. R., una sanció de 72,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el que 
disposen els articles 17 i 19 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

2.- REQUERIR al Sr. I. R. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i 
tot això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....5555....11118888....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711114444000000002222111100004444    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR           

FFFFeeeettttssss::::    

1. La proposta sancionadora formulada el 25 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303714002104 que s'ha incoat a l’empresa Tarraco Arena SL, en compliment de la proposta de



Resolució d'aquesta Regidoria el 04 de febrer de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció 
en matèria de via pública. 

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 10 de desembre de 2015 el plec
de càrrecs, a traves del qual s'imputava a  l’empresa Tarraco Arena SL, en qualitat de presumpte
responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en els articles 37,
39, 46, 47 i 50 de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent
en “Establiment: Pintor Rock de Tarragona. Lloc de publicitat: Mossèn Jaume Tobella i altres llocs
del municipi. Als llocs indicats hi ha publicitat de l’activitat indicada. Cartell publicitari dissabte 25
octubre de 2014 a Tarraco Arena Plaça. No consta permís del departament de Via Pública”, perquè
va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE
número 10 el 12 de gener de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 25 de gener de 2016   va ser declarada ferma el 04
de febrer de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament els interessat, mitjançant publicació al BOE
número 52 el 01 de març de 2016,  i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

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

1. L’empresa Tarraco Arena SL és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una
infracció    greu, tipificada als articles 37, 39, 46, 47 i 50  de l'ordenança municipal convivència
ciutadana i ús dels espais públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 300,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta
penal.

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, en virtut del 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.- IMPOSAR a l’empresa Tarraco Arena SL amb CIF B-55558787, una sanció de 300,00.-€ com 
autor d’una infracció greu, atès el que disposen els articles 37, 39, 46, 47 de l'ordenança municipal 
de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 

2.- REQUERIR a l’empresa Tarraco Arena SL per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. ES16-
2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot això, 
en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació del 
present Decret. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la sanció dins el 
termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1.5.19. 1.5.19. 1.5.19. 1.5.19. EXPEDIENT NUMERO 4303715002283 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002283 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002283 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ EXPEDIENT NUMERO 4303715002283 RELATIU A L’APROVACIO DE LA RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR D’EXPEDIENT SANCIONADOR        

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. La proposta sancionadora formulada el 25 de gener de 2016 per l’instructor de l'expedient núm. 
4303715002283 que s'ha incoat al Sr. I. Z. P., en compliment de la proposta de Resolució 
d'aquesta Regidoria el 04 de febrer de 2016, per la presumpta comissió d’una infracció en 
matèria de via pública.

2. Que durant la tramitació de l'expedient sancionador s'han observat tots els preceptes legals i 
reglamentaris aplicables.

3. Després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular el 26 de novembre de 2015 el plec 
de càrrecs, a traves del qual s'imputava al Sr. I. Z. P., en qualitat de presumpte 
responsable, la comissió d’una infracció greu en matèria de via pública, tipificada en l’article 74.1.a 
de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, consistent en "Dades del 
lloc on s’efectua l’acta: a l’av. Mossèn Jaume Soler 32. Especificació dels fets presumiblement 
infringits: article 74. 1 a) Originar desordres als espais o establiments públics. Observacions: 
Participar activament en una baralla. Incidència: El denunciat era un participant de la rua de 
carnestoltes, concretament a la carrossa “LL”.”, perquè va protagonitzar els fets.

4. Que el plec esmentat ve ser degudament notificat a l'inculpat, mitjançant publicació al BOE 
número 10 el 12 de gener de 2016, i que no va presentar cap escrit d'al·legacions i proposició de 
prova dintre del termini concedit a aquest efecte.

5. En la proposta de resolució de l'instructor el 25 de gener de 2016 va ser declarada ferma el 04 
de febrer de 2016 pel que no pot alterar la resolució final.

6. En la proposta de resolució s'ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant publicació al BOE 
número 52 el 01 de març de 2016 i que no s'hi ha presentat cap al·legació.

7. 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. 



Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret: 

1. El Sr. Ian Zamora Perez és l'autor dels fets anteriorment descrits són constitutius d’una infracció
greu, tipificada a l’article 74.1.a de l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais
públics.

2. La infracció esmentada li correspon una sanció de 172,00.-€, segons l’article 109 l'ordenança
municipal de convivència  ciutadana i ús dels espais públics.

3. Que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció hagin
causats danys i perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats con a delicte o falta
penal.

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, en virtut del 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.- IMPOSAR al Sr. I. Z. P., una sanció de 172,00.-€ com autor d’una infracció greu, atès el 
que disposa l’article 74 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics. 

2.- REQUERIR al Sr. I. Z. P. per tal que ingressi a Catalunya Caixa Núm. 
ES16-2013-3037-01-0210202940 de l'Ajuntament l'import de la sanció que se li ha imposat; i tot 
això, en el termini màxim de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la 
notificació del present Decret. Així mateix advertir a l'infractor que la manca de pagament de la 
sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.

3.- NOTIFICAR el present Decret a l’interessat i al Departament de Serveis Econòmics. 

1111....5555....22220000....    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    4444333300003333777711116666000000000000333366660000    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIUUUU    AAAA    LLLL’’’’AAAAPPPPRRRROOOOVVVVAAAACCCCIIIIOOOO    DDDD’’’’IIIINNNNCCCCOOOOAAAACCCCIIIIOOOO    
DDDD’’’’EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    SSSSAAAANNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAADDDDOOOORRRR       

FFFFeeeettttssss::::    

1. En l'acta emesa el 26 de febrer de 2016 hora 08.40  per la policia local, es dóna a conèixer a 
aquesta Regidoria de Via Pública que l’Hotel Salome S.L. amb NIF B43665728 podria ser autor i 
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta “carrer Monturiol,. Local 
comercial: Hotel Salome. Infracció a: Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics. 
Altres: per no complir les exigències de l’autorització d’ocupació. Especificació dels fets 
presumiblement infringits: No complint les exigències de senyalització exposadors a l’informe de 
mobilitat atorgat per la llicencia d’ocupació amb núm. D’expedient 160000098. Material



intervingut:  Cap. Observacions: El requerit informa que és compromet a col·locar la senyalització 
adient i exposada al permís. També informa que ahir a les 18.00 hores van deixar una tanca tallant 
el carrer. Que a les 08.50 hores els senyals ja estan col·locades. Incidència: No tenir col·locat els 
senyals de carrer tallat i de perill indefinit que exposa l’informe de mobilitat. Els agents observen 
que al lloc havia una tanca groga d’obres que havia estat desplaçada.” 

2. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 13 i 34 tindrà la consideració com
a greu    susceptible de ser sancionada amb l'import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109"
de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

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

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

2. S’incompleix els articles “13131313 ...    2222. La realització d'obres en un espai públic pot justificar una
limitació total o parcial de la circulació rodada o de vianants, que, en qualsevol cas, haurà de
senyalitzar-se oportunament, seguint les instruccions de conformitat amb l’informe emes per la
Policia Local i fent-ne constar el motiu. 13. 313. 313. 313. 3. 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. 34. 1.34. 1.34. 1.34. 1. Si resulta necessària, per causa
degudament justificada, la col·locació de qualsevol impediment per a la circulació, serà preceptiva
la prèvia autorització municipal, la qual haurà d'assenyalar les condicions i temps de la ocupació,
que, en qualsevol cas, haurà de fer-se en el lloc on s'ocasioni la menor pertorbació per al trànsit.
34.2.34.2.34.2.34.2. Tot obstacle autoritzat que distorsioni la circulació normal de vianants o vehicles haurà
d'estar degudament protegit i senyalitzat, així com il·luminat en hores nocturnes. 33334.3.4.3.4.3.4.3. La
protecció, senyalització i il·luminació esmentades en l'article anterior aniran a càrrec del sol·licitant
de l'autorització sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.”    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’Hotel Salome S.L. amb NIF B43665728 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els articles 13 i 34 de
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.



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

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

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

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

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

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

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

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SOL.LICITUDS DE TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I 
SEGUR DE CALAFELL.SEGUR DE CALAFELL.SEGUR DE CALAFELL.SEGUR DE CALAFELL.       

FETSFETSFETSFETS    

Vistes les sol·licituds de traspàs de parades dels mercat ambulants, per cessament voluntari dels 
seus titulars o canvi d’ubicació, segons la següent relació: 

Titular ActualTitular ActualTitular ActualTitular Actual    Nou titularNou titularNou titularNou titular    
1 JUAN GARCIA AZUAR 

NIF/CIF/TR: 47186342W 
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada:314-315 (8 ml) 

AGRO BAIX PENEDES SL 
NIF/CIF/TR: B55629331 
Plaça de Mercat, 2 
43700-EL VENDRELL 
Comerç menor Fruites i Verdures 

2 CANDIDO CAMPOS CAMPOS 
NIF/CIF/TR: 46963751M 
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada:205 (8 ml) 

ESCUDERO ESCUDERO ISAAC 
NIF/CIF/TR: 71943906K 
C/. Sant Isidre, 38 1-5 
43883-RODA DE BERÀ 
Comerç menor Bijuteria i Complements 

3 NOELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 
NIF/CIF/TR: 52155336F 
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parades: 249 (8 ml) 

RAFAEL VARGAS JIMENEZ 
NIF/CIF/TR: 28713993B 
C/. Rosa Sensat,  16 BX-1 
43840-SALOU 
Comerç menor Textil i Confecció. 

4 GARDEN VIVES 
NIF/CIF/TR: B43132760 

MATIAS J JIMENEZ FAJARDO 
NIF/CIF/TR: 43682243E 



Mercat Ambulant de Calafell 
Parada:255 (8 ml) 

C/. Santa Olimpia, 6-A 
43710-SANTA OLIVA (LES PEDRERES) 
Comerç menor Textil i Parament de la Llar 

5 CALÇATS RICART S.C.P. 
NIF/CIF/TR: G43492651 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada: 99 (9 ml) 

JUAN A GARCIA ORTEGA 
NIF/CIF/TR: 39133966H 
C/. De la Sanera, 17 
43820-CALAFELL 
Comerç menor Textil i Confecció 

6 MARIA V. PEDROSA IZQUIERDO 
NIF/CIF/TR: 25959282X 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada: 72 (8 ml) 

SANDRA OLIVE RASET 
NIF/CIF/TR: 39906623J 
C/. Cambrils, 3  1-3 
43201-REUS 
Comerç menor Bolsos, Bijuteria i Complem. 

7 SANDRA OLIVE RASET 
NIF/CIF/TR: 39906623J 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada:116 (9 ml) 

JORGE C. LORENZ DURAN 
NIF/CIF/TR: 39893538S 
C/. Santa Teresa, 19-25 Esc-B Etl-3 
43204-REUS 
Comerç menor Textil, Confecció i Com. 

8 JONATAN ESTUDILLO PEREZ 
NIF/CIF/TR:: 44423005T 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada: 112 (12 ml) 

MATIAS J JIMENEZ FAJARDO 
NIF/CIF/TR: 43682243E 
C/. Santa Olimpia, 6-A 
43710-SANTA OLIVA (LES PEDRERES) 
Comerç menor Textil i Parament de la Llar 

9 DAVID NAVARRO ESCUDERO 
NIF/CIF/TR:: 47768577S 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada: 127-1 (4 ml) 

BEATRIZ NAVARRO MOLINA 
NIF/CIF/TR: 47189786L 
Camí Masia Xicarró, 11 
08800-VIILANOVA I LA GELTRÚ 
Comerç menor Textil i Confecció 

10 JOSE JARA JARA 
NIF/CIF/TR:: 384018587T 
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada: 64 (8 ml) 

ROSARIO MACIZO GALLARDO 
NIF/CIF/TR: 38065038S 
C/. Ferrer i Guardia, 9  BX 
08840-VILADECANS 
Comerç menor Textil i Confecció 

11 CHURERRIA HERNANDEZ S.L. 
LUIS HERNANDEZ ALONSO 
NIF/CIF/TR:: 52629886K 
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada: 247 (6 ml) 

LUAL S.C.P. 
NIF/CIF/TR: J55604938 
C/. Costa Rica, 18 
43882-SEGUR DE CALAFELL 
Comerç menor Xurreria 

12 JUAN A. GARCIA ORTEGA. 
NIF/CIF/TR:: 39133966H 
Mercat Ambulant de Calafell 
Parada: 138 (8 ml) 

MARIA J PARRA FUENTES. 
NIF/CIF/TR: 39676765V 
C/. Verge del Pilar, 8  BX-3 
43765-LA SECUITA 
Comerç menor Textil i Confecció 

13 JUAN A. GARCIA AZUAR. 
NIF/CIF/TR:: 47186342W 
Mercat Ambulant Segur de Calafell 
Parada: 266 (8 ml) 

MARIA J PARRA FUENTES. 
NIF/CIF/TR: 39676765V 
C/. Verge del Pilar, 8  BX-3 
43765-LA SECUITA 
Comerç menor Textil i Confecció 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    



Atès que, d’acord amb  la Llei 7/2011 de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres, Decret 
legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, i Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre Comerç Interior, les 
autoritzacions municipals són transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’Administració 
competent, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga. 

Vist el Decret 162/2015n, de 14 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, de venda no 
sedentària en mercats de marxants. 

Vist el Reglament Regulador dels Mercats no Sedentaris al Municipi de Calafell 

Vist l’Informe núm. 224/2015-AS, de 15 de setembre, emès per la Sra. Secretaria Municipal, 

Vist l’informe emès pel Responsable Administratiu de Mercats, Josep Lluis Parra. 

Atès que l’activitat de la parada serà la mateixa, o ampliació d’activitat existent, o activitat que 
no existeixi en el mercat. 

Atès que els Srs. Paradistes transmitents, no tenen cap deute amb l’Ajuntament. 

Atès que els nous paradistes, han presentat la documentació preceptiva, prèvia per a 
traspassos, a excepció de traspassos entre paradistes, o ampliació deparades, que ja estan 
donats d’alta al padró dels mercats, amb la qual cosa ja disposem de la documentació 
requerida. 

Vist el Decret núm. 2015/2667 de 22 de juny, de Delegacions de l’Alcaldia als Regidors. 

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

Primer.Primer.Primer.Primer.-  Acceptar els traspassos sol.licitats i donar d’alta al padró dels mercats ambulants de 
Calafell i Segur de Calafell, als nous titulars, segons la relació abans referenciada, fins el termini 
que resti l’autorització, de conformitat amb la legislació vigent, i amb la condició de l’activitat a 
exercir, segons s’ha descrit anteriorment. 

Segon.Segon.Segon.Segon.----    Donar de baixa del mateix padró dels mercat ambulants als titulars cessants. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Donar compte del present acord a les parts interessades i al Servei de mercats . 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:25, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 




