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A Calafell, en data 4 d'abril de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits per la secretària accidental de la corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb 
l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

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

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 
SRA. LLUISA LLASTRA FLORES 

Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 

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

1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER DANYS 
PERSONALS (RP 11/15)PERSONALS (RP 11/15)PERSONALS (RP 11/15)PERSONALS (RP 11/15)       

Fets Fets Fets Fets 

1. Són objecte de reclamació els danys personals presumptament soferts per senyora Maria
Consuelo Casado Miranda com a conseqüència de caiguda a la via pública, presumptament
provocada per la col·lisió amb l’equipament de so instal·lat al ball de Festa Major que va tenir lloc
a la plaça Alcalde Romeu de Calafell, en data 28 de juny de 2014.

2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement
dels fets data del dia 1 de juliol de 2014, amb Registre General d’Entrada número (en endavant
RGE) 21.287, acompanyant informes mèdic i fotografies.



3. S’incorpora a l’expedient informe policial número 10207/2014 sobre els fets denunciats.

4. Consta a l’expedient informe emès pel tècnic de protecció civil, habilitat en seguretat i
reconstrucció d’accidents en data 8 de juliol de 2014.

5. En data 2 de febrer de 2015, la tècnica de Cultura de la Corporació emet informe sobre la
senyalització de la zona.

6. Mitjançant Decret 2015/343 s’admet a tràmit la reclamació patrimonial que es notificada
degudament.

7. El dia 12 de febrer de 2016, amb RGS 1.241, es formalitza el tràmit d’audiència.

8. En data 10 de març de 2016, amb RGE 8.635, la part reclamant presenta al·legacions sense
aportar documents o proves que alterin el sentit de la resolució.

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

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

2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de 
conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador 
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el 
deure objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La 
doctrina i la jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a 
l'activitat que desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren 
concauses ha de moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del 
Tribunal Suprem per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, 
segons l'article 40 de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 
de la Llei d'Expropiació Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les 
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, 
és necessari que el particular sofreixi una lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de 
suportar i que sigui real, concreta i susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable 
a l'Administració i conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, 
per tant, existeixi una relació de causa efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que 
aquesta sigui produïda per força major. A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini 
de prescripció establert legalment (STS de 3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).  

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

3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals



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

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

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

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora M. C. C. M. provocats per la col·lisió amb 
l’equipament de so instal·lat al ball de Festa Major, que va tenir lloc a la plaça Alcalde Romeu de 
Calafell, en data 28 de juny de 2014.

2. La quantitat reclamada no és justificada ni acreditada.

3. Dels informes tècnics es desprèn que:
• L’ajuntament de Calafell va prendre les mesures pertinents en base al Pla de Seguretat i 

Mobilitat emès pel Cap de la Policia Local en data 20 de juny de 2014.
• Les lesions són susceptibles d’haver-se produït causa d’una caiguda.
• El lloc, determinat on es produeixen els fets suposa un risc per muntatge d‘una instal·lació de 

so.

4. No obstant això, els assistents als  actes de Festa Major durant la nit de la revetlla de Sant Pere 
són coneixedors de les circumstàncies i riscos d’una activitat nocturna, amb poca il·luminació 



natural i amb mobilitat pròpia. El ball  és un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i 
atenció. 

5. Consta a l’informe policial que segons les declaracions dels familiars de la senyora C., 
aquesta ha caigut al terra per haver ensopegat amb un peu de l’ instal·lació de so mentre ballava.

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

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

8. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 11 de març de 2016. 

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

1. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Calafell la senyora M. C. C. M. per la col·lisió amb l’equipament de so instal·lat al ball de 
Festa Major, que va tenir lloc a la plaça Alcalde Romeu de Calafell, en data 28 de juny de 2014, 
per:

• Manca de nexe causal.
• Suficient manca d’acreditació de la quantitat reclamada.
• Culpa exclusiva de la víctima.

2. Atorgar els recursos procedents. 

1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.2. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS 

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A 
UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN UNA PLAÇA VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER UN 
AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.AGENT DE LA MATEIXA POLICIA.       

FetsFetsFetsFets    

1. El 29 de febrer de 2016 té entrada en el Departament de Recursos Humans informe del 25 de 
febrer de 2016, de l’inspector en cap de la Policia local de Calafell, on exposa que ateses les 
necessitats de l’organització de la Policia Local, envers a llocs vacants de la categoria de 
caporal, i a la necessitat, segons l’actual distribució d’agents i caporals en cadascú dels torns en 
el que és distribuït el servei, cal cobrir totes les escales bàsiques de l’estructura i organització, 
proposant que s’adscrigui, en comissió de serveis, a un lloc de treball vacant de caporal de la 
Policia Local, a l’agent F. J. S. C., pel termini d’un any, prorrogable a dos, per ser l’aspirant 
següent aprovat de la llista en el procés selectiu del concurs oposició per a la provisió, 
mitjançant promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Local de Calafell.

2. L’empleat F. J. S. C. actualment ocupa una plaça d’agent de la Policia Local de Calafell, adscrita 
al grup C2 de titulació, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe 
policia local. 



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

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

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

5. Vista l’acta de l’òrgan qualificador del 9 de març de 2015 en la qual, entre d’altres extrems, 
acorda la qualificació final dels aspirants per la puntuació total obtinguda en la fase d’oposició i 
en la fase de concurs, a excepció del reconeixement mèdic, sent l’agent F. J. S. C., l’aspirant 
que queda en cinquena posició de la selecció. Els aspirants primer i segon van ser nomenats 
caporals en pràctiques per acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2015; el 
tercer va ser adscrit temporalment en comissió de serveis com a caporal en una plaça vacant, 
per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2015; i el quart no va 
acceptar l’adscripció temporal en comissió de serveis com a caporal en una plaça vacant 
acordada per Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2016.

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

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

8. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0111/2016/RH/CG, de data 15 de 
març de 2016, que queda unit a l’expedient.

9. Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 0231_16, de data 30 de març de 2016, sobre 
l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta despesa. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



3. Articles 108 i 185 al 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals (modificat per l'article 15 del Decret 144/1994, de 14
de juny, pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local.  Concretament l’art. 186,
diu que la comissió de serveis pot acordar-se en els casos següents:
Per l'exercici temporal d'un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen directament.

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

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

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

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

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

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

10. Art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
concordant amb l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que determinen la competència de
l’Alcalde en matèria de personal.

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

12. 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.

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

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



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

1. Adscriure temporalment, en comissió de serveis, a una plaça vacant de caporal de la Policia 
Local de Calafell, per la realització d’aquestes tasques, a l’agent d’aquesta Policia Local, senyor 
F. J. S. C., pel termini d’un any prorrogable fins a dos anys, per les causes que consten a la 
relació de fets, amb data d’efectes de l’18 d’abril 2016, condicionat a l’obtenció del resultat 
d’apte a la revisió mèdica prèvia.

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

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

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     

FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili al carrer Àlvarez de Castro, 15-17 de
Granollers, de data 13 de febrer de 2016 i RGE núm. 6565, en el  que sol·liciten que es 
procedeixi a la retenció de sou del senyor A. R. F. G., amb les següents dades:

Referència:  081621309214N P4303700AD1 
Data de diligència: 13.02.2016 
Deute:  3.282,56€ 

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència
Tributària Model 008 que s'adjunten en el present acord.

3. Vist que l'esmentat escrit indica que l’ ingrés s'efectuarà a Tresoreria Pública mitjançant Banc,
Caixa d'Estalvis i Cooperatives de crèdit, tot i que no es tingui compte oberta, amb els
documents que s’adjunten i es trameten al Departament de Tresoreria d'aquest Ajuntament.

4. Vist l’informe núm. 124 de data 01 d’abril de 2016 emès per la directora de Recursos Humans,
, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

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



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

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

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

1. Procedir a practicar l’embargament segons escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili 
amb domicili al carrer Àlvarez de Castro, 15-17 de Granollers, de data 13 de febrer de 2016, 
en el que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de sou del senyor A. R. F. G. per un import 
de 3.282,56€, i procedir al corresponent descompte en nòmina, essent la seva aplicació en la 
propera nòmina.

2. Notificar a l’interessat, al departament de tresoreria, departament d’intervenció i a la gestoria 
encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sens perjudici  de poder dirigir a 
l'entitat que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets. 

1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. PROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ I LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL PROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ I LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL PROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ I LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL PROPOSTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ I LA REGULARITZACIÓ DE LA NÒMINA DEL MES DE MES DE MES DE MES DE 
MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.MARÇ DE 2016, PER DEFUNCIÓ D’UN EMPLEAT D’AQUEST AJUNTAMENT.    

FetsFetsFetsFets    

1. El 24 de març de 2016 es produeix el decés de l’empleat d’aquest Ajuntament, senyor J. N. 
M.

2. L’esmentat empleat era personal laboral d’aquesta Corporació, segons contracte d’obra o servei 
determinat d’interès social, com a peó de brigada dins del Programa Treball i Formació per a 
persones aturades no perceptores 2015, amb número d’expedient 2015/PANP/SPO/0074/EX01, 
Projecte: Brigada Calafell al dia 2015.

3. Atès que resulta procedent la corresponent liquidació del mes de març, s’ha demanat a la 
gestoria encarregada dels assumptes de personal d’aquest Ajuntament, els càlculs inherents a la 
liquidació, que ha donat el següent resultat: 

DESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS ELDESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS ELDESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS ELDESGLOSAMENT DE LA NÒMINA FINS EL    24/03/201624/03/201624/03/201624/03/2016    

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    SOU BASESOU BASESOU BASESOU BASE    SOU BASE ITSOU BASE ITSOU BASE ITSOU BASE IT    P.P. EXTRAP.P. EXTRAP.P. EXTRAP.P. EXTRA    P.P. EXTRA ITP.P. EXTRA ITP.P. EXTRA ITP.P. EXTRA IT    

Nòmina març 368,33 136,05 61,39 22,67 

Subtotal brut 588,44 

IRPF -11,77

Quota Obrera -50,77

Subtotal netSubtotal netSubtotal netSubtotal net    525,90525,90525,90525,90    

Quota empresa 299,91 



Subcost total 888,35 

DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 24/03/2016DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 24/03/2016DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 24/03/2016DESGLOSAMENT DE LA LIQUIDACIÓ FINS EL 24/03/2016    

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    SOU BASESOU BASESOU BASESOU BASE    SOU BASE ITSOU BASE ITSOU BASE ITSOU BASE IT    P.P. EXTRAP.P. EXTRAP.P. EXTRAP.P. EXTRA    P.P. EXTRA ITP.P. EXTRA ITP.P. EXTRA ITP.P. EXTRA IT    

Liquidació de vacances 270,45 0 0 0 

Subtotal brut 270,45 

IRPF -5,41

Quota Obrera -17,31

Subtotal netSubtotal netSubtotal netSubtotal net    247,73247,73247,73247,73    

Quota empresa 102,23 

Subcost total 372,68 

TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ TOTAL NÒMINA DE MARÇ I LIQUIDACIÓ 

Total brut 858,89 € 

IRPF -17,18 €

Quota Obrera -68,08 €

Total netTotal netTotal netTotal net    773,63 €773,63 €773,63 €773,63 €    

Quota empresa 402,14 € 

Cost total 1.261,03 € 

4. Atès que a data de la defunció del Sr. J. N. M., ja havia estat tramitada la nòmina
corresponent al mes de març de 2016 en la seva totalitat, per un import net de 576,35 €, amb
el següent desglossament:

5. Atès que cal regularitzar les diferències abonades i les que li pertocaven per la finalització del
contracte per la defunció amb data 24/03/2016, sent el resultat d’aquesta regularització la
següent:

DESGLOSAMENT DE LA NÒMINA ÍNTEGRA ABONADADESGLOSAMENT DE LA NÒMINA ÍNTEGRA ABONADADESGLOSAMENT DE LA NÒMINA ÍNTEGRA ABONADADESGLOSAMENT DE LA NÒMINA ÍNTEGRA ABONADA    

Concepte:Concepte:Concepte:Concepte:    SOU BASESOU BASESOU BASESOU BASE    SOU BASE ITSOU BASE ITSOU BASE ITSOU BASE IT    P.P. EXTRAP.P. EXTRAP.P. EXTRAP.P. EXTRA    P.P. EXTRA ITP.P. EXTRA ITP.P. EXTRA ITP.P. EXTRA IT    PRESTACIÓ ITPRESTACIÓ ITPRESTACIÓ ITPRESTACIÓ IT    

Nòmina març 283,33 170,00 47,22 28,33 124,00 

Total brut 652,88 

IRPF -13,06

Quota Obrera -63,47

Total netTotal netTotal netTotal net    576,35576,35576,35576,35    

Quota empresa 250,87 

Cost total 903,75 

REGULARITZACIÓREGULARITZACIÓREGULARITZACIÓREGULARITZACIÓ    

ConceptesConceptesConceptesConceptes    Quantia total a abonar:Quantia total a abonar:Quantia total a abonar:Quantia total a abonar:    Quantia abonada:Quantia abonada:Quantia abonada:Quantia abonada:    Diferència:Diferència:Diferència:Diferència:    

Total brut 858,89 652,88 206,01 

IRPF -17,18 -13,06 -4,12

Quota obrera -68,08 -63,47€ -4,61

Total netTotal netTotal netTotal net    773.63 €773.63 €773.63 €773.63 €    576,35 €576,35 €576,35 €576,35 €    197,28 €197,28 €197,28 €197,28 €    



6. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0126/2016/RH/CG, de 31 de març de
2016, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Article 7 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic en quant la normativa d’aplicació al personal laboral.

2. Articles 138 i següents del 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. Article 49.1 e) Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en quant a l’extinció del contracte per defunció.

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

5. Article 2 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.

6. 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.

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 i regularitzar els imports bruts de nòmina corresponents al mes de març i liquidació del
senyor Juan Nieto Martínez, segons detall i motius descrits en la part expositiva, fins el 24 de
març de 2016, a abonar mitjançant transferència bancària amb remesa a banda, sens perjudici
de qualsevol altra pagament que li pugui correspondre, donant per extingida la relació laboral
per defunció.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada i donar trasllat als departaments de Treball, de
Via Pública, de Recursos Humans, i a la Intervenció i Tresoreria municipals, així com a la gestoria
que porta els assumptes de personal, i, tanmateix informar al Comitè d’Empresa i a les seccions
sindicals, per al seu coneixement i als efectes escaients.

1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. 1.2.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APLICACIÓ D’UN EMBARGAMENT DE SOU A UN 
TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.  TREBALLADOR/A D’AQUEST AJUNTAMENT.     



FetsFetsFetsFets    

1. Vist l'escrit tramés per l’Agència Tributària , amb domicili a la Rambla Nova, 93 i RGE núm.
6558 de data 24 de febrer de 2016, en el  que sol·liciten que es procedeixi a la retenció de 
sou del senyor F. G. R., amb les següents dades:

Referència:  431621301551Q 
Data de diligència: 13.02.2016 
Deute: 5.427,69€ 

2. Vist que els ingressos s'han de realitzar mitjançant cartes de pagament emeses per l'Agència
Tributària Model 008 que s'adjunten en el present acord.

3. Vist que actualment se li està practicant la retenció d'un altre embargament corresponent al
procediment amb referència 431521306663C P4303700AD1,  ordenat per l’Agència
Tributària.

4. Vist l’informe núm. 125 de data 01 d’abril emès per la directora de Recursos Humans, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. Vist la Llei  1/2000  de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, art. 607.

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

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

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

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

1. Quedar-ne assabentats de l’escrit tramès per l’Agència Tributària, amb domicili amb domicili a
la Rambla Nova 93 de Tarragona, per un import tota de 5.427,69€, tot exposant que es
procedirà, sens perjudici d’una ordre en contrari, a aquest embargament una vegada finalitzat
l’ embargament pendent anterior.

2. Donar compte a l'interessat,  al departaments d'aquest Ajuntament de Tresoreria i Intervenció i a
la gestoria encarregada dels assumptes de personal.

3. Contra la present resolució no cap recurs administratiu, sense perjudici  de poder dirigir a l'entitat
que practica l'execució, que resulta de l'antecedent primer, la defensa dels seus drets.



1.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA 1.3. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ----    MERCATSMERCATSMERCATSMERCATS 

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. APROVACIÓ 10é MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE CALAFELL.APROVACIÓ 10é MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE CALAFELL.APROVACIÓ 10é MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE CALAFELL.APROVACIÓ 10é MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ DE CALAFELL. 

FETSFETSFETSFETS    

Atès que, el proper dissabte dia 9 d’abril de 2016, la Regidoria de Comerç-Servei Mercats, ha 
previst celebrar el 10é Mercat d’Intercanvi i Segona Mà de Calafell, el qual s'ubicarà al Passeig 
de la Unió, amb l’horari de 10 a 20 hores. 

Atès que, l’Ajuntament proveirà de taules i cadires pels participants, la instal.lació de les quals 
s’iniciarà, per part de la Brigada Municipal a les 7 hores i es retiraran un cop finalitzi l’acte. 

Atès que, per tal de complementar l’acte amb un caire més festiu i d’esbarjo, s’instal.larà en la 
zona de les runes del Vilarenc, una atracció d’inflables per al més petits, i paradetes de cotó de 
sucre, frankfurts, gofres i llaminadures. 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    

1. Vista la memòria de l’acte del Responsable Administratiu de Mercats.

2. Vistos els informes dels diferents Tècnics en relació a l’acte a realitzar:
a. Informe Tècnic de Protecció Civil.
b. Informe del Responsable de Mobilitat
c. Informe 13-F-16 de la Regidoria de Via pública
d. Informe de la Tècnica de Sanitat-Regidoria de Medi Ambient

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.- Aprovar el 10è Mercat d’Intercanvi i Segona Mà de Calafell, que es celebrarà el dia 9 
d’abril de 2016, de10 a 20 hores i s’ubicarà al Passeig de la Unió de Calafell.  

Segon.Segon.Segon.Segon.----Autoritzar la instal.lació en la zona de les runes del Vilarenc de les paradetes referides 
anteriorment, i dels inflables pels més petits, condicionat a la presentació de la corresponent 
assegurança de responsabilitat civil i demés documentació pertinent. 

Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----        Donar compte del present acord a les parts interessades, departaments de Comerç, 
Sanitat, Seguretat Ciutadana,Policia, Protecció Civil, Via Pública, Mobilitat i Medi Ambient. 

1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT 1.4. MEDI AMBIENT I SEGURETAT ----    MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT 

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. PROPOSTA PER SOLPROPOSTA PER SOLPROPOSTA PER SOLPROPOSTA PER SOL....LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER 
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I 
ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS        

FetsFetsFetsFets    



1. La Diputació de Tarragona ha publicat al seu lloc web les bases reguladores de subvencions als
ens locals 2016. Com en anys anteriors es té intenció de sol·licitar l’ajut per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges).

2. Les bases de la convocatòria consideren actuacions subvencionables les despeses destinades a
preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals
presents en els diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana.

3. L’import màxim subvencionable és de 8.000€ pel que fa a aquesta línia d’ajuts, i el percentatge
màxim de finançament es determina en funció del tram de població. En el cas de Calafell aquest
percentatge seria d’un màxim del 60% al tractar-se d’un municipi de més de 20.000 habitants.

4. La data límit de presentació de sol·licituds és l’11 d’abril de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la normativa aplicable, ve
determinada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el RD 887/2006, de
21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les bases generals de
subvencions de la diputació de Tarragona i les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per actuacions de protecció de la salut per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans.

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

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

1. Sol·licitar a La Diputació de Tarragona subvenció per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans.

2. Cas de resultar beneficiaris de la subvenció s’haurà de presentar justificació de la despesa com a
màxim fins el 31 de març de l’any següent al de la convocatòria. I la documentació justificativa ha
de ser l’ establerta a les bases de la convocatòria.

3. Donar compte d'aquest acord a La Diputació de Tarragona i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Calafell

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. PROPOSTA PER SOL•LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER PROPOSTA PER SOL•LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER PROPOSTA PER SOL•LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER PROPOSTA PER SOL•LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER 
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY ÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY ÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY ÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY 
(PLATGES I PISCINES)(PLATGES I PISCINES)(PLATGES I PISCINES)(PLATGES I PISCINES)       

FetsFetsFetsFets    

1. La Diputació de Tarragona ha publicat al seu lloc web les bases reguladores de subvencions als
ens locals 2016. Com en anys anteriors es té intenció de sol·licitar l’ajut per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges).

2. Les bases de la convocatòria consideren actuacions subvencionables les despeses destinades a
garantir la seguretat a les platges del litoral de la província de Tarragona, derivades de la



contractació del servei de socorristes, despeses en infraestructures i materials necessaris per al 
correcte funcionament d’aquesta activitat. 

3. L’import màxim subvencionable és de 20.000€ pel que fa al salvament i socorrisme i el
percentatge màxim de finançament es determina en funció del tram de població. En el cas de
Calafell aquest percentatge seria d’un màxim del 60% al tractar-se d’un municipi de més de
20.000 habitants.

4. La data límit de presentació de sol·licituds és l’11 d’abril de 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

1. En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la normativa aplicable, ve
determinada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el RD 887/2006, de
21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les bases generals de
subvencions de la diputació de Tarragona i les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat de zones de bany.

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

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

1. Sol·licitar a La Diputació de Tarragona subvenció per Seguretat a les zones de bany 2016
segons les bases de la convocatòria.

2. Cas de resultar beneficiaris de la subvenció s’haurà de presentar justificació de la despesa com a
màxim fins el 31 de març de l’any següent al de la convocatòria. I la documentació justificativa ha
de ser l’ establerta a les bases de la convocatòria.

3. Donar compte d'aquest acord a La Diputació de Tarragona i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Calafell

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

1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. 1.5.1. ALTA PLACA GUAL 4368 PER ROBATORI DE L’ANTERIOR ALTA PLACA GUAL 4368 PER ROBATORI DE L’ANTERIOR ALTA PLACA GUAL 4368 PER ROBATORI DE L’ANTERIOR ALTA PLACA GUAL 4368 PER ROBATORI DE L’ANTERIOR ––––    COMUNITAT PROPCOMUNITAT PROPCOMUNITAT PROPCOMUNITAT PROP----
COSSETANIA, 112 COSSETANIA, 112 COSSETANIA, 112 COSSETANIA, 112        

FetsFetsFetsFets    

1.Vista la instància presentada per Fincas Arcos, NIF B43524222, en representació de la Comunitat
de propietaris del carrer Cossetània 112, NIF H43639103 , en la que sol·licita 1 nova placa de gual
per robatori de la placa 1534.

2. Al carrer Cossetània 112, tenen autoritzada la placa de gual amb el núm.    1534,1534,1534,1534, i figura en el
padró municipal a nom de Comunitat de propietaris Vora I, carrer Cossetània 112.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    



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

2. Atès el que disposa l’ordenança fiscal 2.2.3, taxa de les entrades i vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per a aparcament.

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

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

 1.- Aprovar la sol·licitud de la nova placa de gual municipal d'accés permanent, sol·licitada per 
Fincas Arcos, NIF B43524222, en representació de la Comunitat de propietaris del carrer Cossetània 
112, NIF H43639103, , amb el núm. 4368.4368.4368.4368. Així com donar de baixa la placa núm. 1534 al padró 
de guals, per robatori. 

2.- En cap cas podran modificar-se nivells a la via pública, havent de fer el manteniment de la 
senyalització de conformitat amb el contingut d’aquest decret.  

3.- S'hauran d'abonar les corresponents taxes municipals al departament de Via Publica c/ Sant 
Pere, 29-31 1r de la Platja de Calafell i recollir la nova placa.  

4.- Es donarà compte d'aquest acord al departament de Rendes, policía local i a la part interessada. 

1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. 1.5.2. EXPEDIENT NUMERO 4303714000710 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000710 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000710 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE EXPEDIENT NUMERO 4303714000710 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ    DESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESDESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESDESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADESDESESTIMANT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES       

FetsFetsFetsFets: 

1. Vist l’escrit d’al·legacions presentat el 21/03/2016 registre entrada núm. 9891 pel Sr. V. G. 
G. 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. El dia 15/04/2014 estava en Calafell  juntament amb un amic i durant el camí a Cunit vam 
trobar varis destorbis  .

2. Nosaltres van seguir el nostre camí i varen ser parats per la policia que van decidir que 
nosaltres van ser els autors.

3. Nosaltres no van fer res no existeix cap prova, pel que es sol·licita es retiri la sanció.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 15/04/2014, 
que es transcriu literalment: “a la Crta Barcelona (lateral C-31) (Mas Mel) el 15/04/2014 a les 04’00 
OOMM, art.65 a)causar destroces, sacsejar, trancar (...) mobiliari urbà (contenidor). La patrulla 
observa a l’identifica’t com llença a terra un contenidor i segueixen caminant direcció a Cunit .” 
segons article 65.1.a de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 
Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. V. G. G., 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. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 15/04/2014, els
agents actuants informen textualment el següent: ”..Que el caporal 162 i l’agent 168 ES
RATIFIQUEN en el contingut de l’acta de data 15/04/2014, per la qual es denuncia al Sr. Victor
Garcia Garcia segons l’ordenança de convivència ciutadana i us dels espais públics.”

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

5. Que 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".

6. En l’article 1. Aquesta Ordenança de convivència estableix les normes fonamentals relatives a la
convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi de Calafell, tot assumint la promoció
d'una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i tolerància, sense perjudici dels
drets i obligacions derivats de la resta de l'ordenament jurídic i, en particular, de la resta de
reglaments municipals en allò que no siguin modificats per aquest.

7. 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.

8. 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.  

9. 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.

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

11. 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.

12. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera 
l’article 65.1.a 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.

13. 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 
375,00.-€ dins els límits establerts en l'apartat anterior.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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. V. G. G. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb els articles 65 de l'ordenança municipal amb la determinació de la 
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 375,00.-€. 

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



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

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

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

1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. 1.5.3. EXPEDIENT NUMERO 4303714000711 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303714000711 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303714000711 RELATIU A EXPEDIENT NUMERO 4303714000711 RELATIU A L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE 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 21/03/2016 registre entrada núm. 9892 pel Sr. A. P. 
C. 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. El dia 15/04/2014 estava en Calafell  juntament amb un amic i durant el camí a Cunit vam 
trobar varis destorbis  .

2. Nosaltres van seguir el nostre camí i varen ser parats per la policia que van decidir que 
nosaltres van ser els autors.

3. Nosaltres no van fer res no existeix cap prova, pel que es sol·licita es retiri la sanció.

2. Que els fets que s’imputen descrits a l’informe emès per la Policia Local, de data 15/04/2014, 
que es transcriu literalment: “a la Crta Barcelona (lateral C-31) (Mas Mel) el 15/04/2014 a les 04’00 
OOMM, art.65 a)causar destrosses, sacsejar, trencar (...) mobiliari urbà (contenidor). La patrulla 
observa a l’identifica’t com llença a terra un contenidor i segueixen caminant direcció a Cunit .” 
segons article 65.1.a de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics .Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

3. S’admet les al·legacions presentades pel Sr. A. P. C., 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. Que han estat trameses a la policia, les al·legacions presentades pel presumpte infractor, amb la
finalitat de ser estudiades i donar resposta sobre la veracitat dels fets, en data 15/04/2014, els
agents actuants informen textualment el següent: ”..Que el caporal 162 i l’agent 168 ES
RATIFIQUEN en el contingut de l’acta de data 15/04/2014, per la qual es denuncia al Sr. Adrian
Pelegrin Cabrera segons l’ordenança de convivència ciutadana i us dels espais públics.”

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

5. Que 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".

6. En l’article 1. Aquesta Ordenança de convivència estableix les normes fonamentals relatives a la
convivència ciutadana i a l'ús dels espais públics en el municipi de Calafell, tot assumint la promoció
d'una convivència cívica regida pels principis de respecte mutu i tolerància, sense perjudici dels
drets i obligacions derivats de la resta de l'ordenament jurídic i, en particular, de la resta de
reglaments municipals en allò que no siguin modificats per aquest.

7. 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.

8. 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.



9. 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.

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

11. 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.

12. Els fets descrits anteriorment constitueixen una infracció administrativa que vulnera 
l’article 65.1.a  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.

13. 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 
375,00.-€ dins els límits establerts en l'apartat anterior.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.A. P. C. per la realització o promoció dels fets anteriorment descrits de 
conformitat amb l’article 65 de l'ordenança municipal amb la determinació de la 
responsabilitat i amb la quantia de  la sanció de 375,00.-€. 

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

3....---- Cal que es notifiqui la present proposta de resolució al presumpte infractor, amb l’atorgament 
del termini 10 DIES per presentar al·legacions a què fa referència l’article 14 del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació 



supletòria als ens locals, un cop complerts aquest tràmits l’instructor eleva l’expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 

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

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

1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS 1.6. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS ----    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME 

1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. 1.6.1. PROPOSTA DE RECUPERAR D'OFICI 295,30M2. DE VIAL PÚBLIC QUE CONNECTA EL PROPOSTA DE RECUPERAR D'OFICI 295,30M2. DE VIAL PÚBLIC QUE CONNECTA EL PROPOSTA DE RECUPERAR D'OFICI 295,30M2. DE VIAL PÚBLIC QUE CONNECTA EL PROPOSTA DE RECUPERAR D'OFICI 295,30M2. DE VIAL PÚBLIC QUE CONNECTA EL 
PASSATGE MALLORCA I EL CARRER COSTES DE GARRAFPASSATGE MALLORCA I EL CARRER COSTES DE GARRAFPASSATGE MALLORCA I EL CARRER COSTES DE GARRAFPASSATGE MALLORCA I EL CARRER COSTES DE GARRAF       

Fets Fets Fets Fets 

En data 28 de gener de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell va iniciar contra 
el Sr. Juan José García García, propietària de l’immoble situat al carrer Costes de Garraf, 30, de 
Segur de Dalt, expedient per la recuperació d’ofici de 295,30 m2 usurpat i ocupat del vial públic 
que connecta el Passatge Mallorca amb al Carrer Costes de Garraf.  

Atorgat termini d’audiència la interessada no ha presentat cap escrit d’al·legacions ni títol ni 
document que autoritzi o legitimi aquesta ocupació del vial públic abans esmentat. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès que l’article 147 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals i l’article 227.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya dels quals es desprèn que els 
ens locals poden recuperar per si mateixos, en qualsevol moment, la possessió dels seus béns de 
domini públic. 

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.----    Disposar Disposar Disposar Disposar la recuperació d’ofici dels 295,32 m2 ocupats i usurpats del vial públic que connecta 
el Passatge Mallorca i el Carrer Costes de Garraf i ordenar ordenar ordenar ordenar al  Sr. Juan José García García, que en el 
termini d’un (1) mes, des de la notificació d’aquest acord, cessi l’ocupació de l’esmentat immoble i 
el deixi lliure a disposició de l’Ajuntament de Calafell.  

2.2.2.2.----    Advertir Advertir Advertir Advertir als interessats que en cas de que no donin compliment a l’ordre continguda al 
paràgraf precedent, es procedirà per part dels serveis municipals a la recuperació de la possessió de 
l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment procedents, sol·licitant, si és precís, 
l’auxili de la força pública. 



3.3.3.3.----    Notificar Notificar Notificar Notificar la present resolució als interessats.    

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

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

1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. 1.6.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS D’EXECUCIÓ DE DIFERENTS 
EXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTSEXPEDIENTS       

Fets Fets Fets Fets 

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

1. Expedient núm. OE 162/15, iniciat per Acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016, per la neteja dels solars a la finca situada al c. Canadà de Segur de Calafell, 
propietat de CONSTRUCCIONES DARPOL, SL.

2. Expedient núm. OE 165/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016, per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bellavista,  
de la Urb. Calafell Park, propietat dels Srs. A. C. G. F. i A. G. F.

3. Expedient núm. OE 169/15, iniciat per acord de Junta de Govern Local de 14 de gener de 
2016, pel desmuntatge i retirada del porxo de fusta cremat a la finca situada al c. Carme, 
de Calafell, propietat dels Srs. M. M. P. i C. R. G.

4. Expedient núm. OE 4/16, iniciat per Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2016, per la 
neteja del solar i la retallada de les branques a la via pública de la finca situada al c. 
Guàrdies de la Urb. La Bonanova, propietat de la Sra. A P G. 

Vistos els informes de l’inspector municipal dels que es desprèn que no s’han realitzat les 
actuacions requerides al acords d’inici d’expedient d’ordre d’execució. 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

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

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



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

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

1. Per la neteja dels solars a la finca situada al c. Canadà de Segur de Calafell, 
propietat de CONSTRUCCIONES DARPOL, SL. Expedient núm. OE 162/15.

2. Per la neteja del solar i el manteniment de l’arbrat de la finca situada al c. Bellavista de la 
Urb. Calafell Park, propietat dels Srs. A. C. G. F. i A. G. F. Expedient núm. OE 165/15.

3. Pel desmuntatge i retirada del porxo de fusta cremat a la finca situada al c. Carme de 
Calafell, propietat dels Srs. M. M. P. i C. R. G. Expedient núm. OE 169/15.

4. Per la neteja del solar i la retallada de les branques a la via pública de la finca situada al c. 
Guàrdies de la Urb. La Bonanova, propietat de la Sra. A. P. G. Expedient núm. OE 4/16. 

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

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

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

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

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

1111....6666....3333....    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDD’’’’AAAALLLL••••LLLLEEEEGGGGAAAACCCCIIIIOOOONNNNSSSS    EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTT    DDDDEEEE    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓ    DDDDEEEE    
LLLLEEEEGGGGAAAALLLLIIIITTTTZZZZAAAATTTT    AAAALLLL    CCCC....    CCCCAAAARRRRLLLLEEEESSSS    BBBBAAAARRRRRRRRAAAALLLL DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLAAAAFFFFEEEELLLLLLLL    ((((RRRRLLLL    5555////11115555))))       

FFFFeeeettttssss    

En data 12 de juny de 2015, mitjançant Decret Núm. 2015/2642 es va iniciar un nou expedient 
de restauració de la legalitat urbanística contra la Sra. M. C. M. R. per la realització 



d’obres no legalitzables al terrat de l’edifici Marvel A, situat al carrer Carles Barral, de la urbanització 
de l’Estanya de Calafell  consistents en el tancament d’una superfície construïda de 31,80 m2 
(conformant dos cossos: Cos núm. 2A de 21,00 m2 i cos núm. 2B de 10,80 m2) i una pèrgola 
de 5 m2. 

En data 6 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 112.3 del RPLU, es va donar audiència de 15 dies 
als interessats de la resolució d’inici abans descrita. 

En data 23 de juliol de 2015, per correu administratiu, el Sr. M. F. E., en nom i representació de 
la Sra. M., va presentar escrit d’al·legacions pel que manifesta la prescripció de l’acció de 
restauració, d’acord amb l’article 227 del DL 1/2010 del TRLU, i sol·licita l’obertura de període 
de prova i practicar la testifical dels industrials Sr. V. F., de l’empresa PERTEC, SL; del Sr. A. G. 
T., de l’empresa SISTEMPLAC INTERIORES, SL; i, Sr. D. V. de l’empresa Tot Ferro amb la finalitat 
d’acreditar l’esmentada prescripció de l’acció de restauració. 

En data 6 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local va admetre les proves testificals proposades i 
va disposar practicar-les dia 22 de setembre de 2015, amb el resultat que consta a les actes que 
figuren incorporades a l’expedient. 

En data 9 d’octubre de 2015 (RE 2015/35766), la interessada va presentar escrit aportant 
prova documental. 

En data 10 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local, vist els resultats de les proves practicades a 
instància de la interessada, va resoldre arxivar per prescripció de l’acció de restauració el 
present expedient en relació a la infracció urbanística identificada com a Cos Núm. 2A (tancament 
de 21 m2) i la va declarar volum disconforme i va ordenar, a la Sra. Ma Carmen Morón 
Romero, l’enderroc i retirada de les obres no legalitzables identificades com a Cos Núm. 2B 
(tancament amb una superfície de 10,80 m2) i la pèrgola (de 5 m2 de superfície). Aquest acord  
va ser notificat a la interessada el passat dia 25 de febrer de 2016. 

En data 23 de març de 2016 (RE 2016/10260), la interessada ha presentat escrit 
d’al·legacions sol·licitant la caducitat del present expedient administratiu, que no s’efectuï la 
inscripció mitjançant nota marginal de l’esmentat acord, la suspensió de l’ordre de restauració de 
la legalitat urbanística i que les notificacions a la interessada es practiquin a l’adreça següent: 
Avinguda Barcelona, 177-185, local 4 de Cunit (43881-Tarragona) 

Vist l’informe de l’assessor jurídic (Inf. Núm. 0079/2016), de data 31 de març de 2016, adjunt 
a aquesta resolució com a Document Núm. 1, pel que es proposa desestimar integrament 
les al·legacions de interessada, de data 23 de març de 216 (RE 2016/10260), amb excepció 
de la petició que fa per que les notificacions es practiquin en la següent adreça: Avinguda 
Barcelona, 177-185, local 4 de Cunit (43881-Tarragona).

 FFFFoooonnnnaaaammmmeeeennnnttttssss    ddddeeee    ddddrrrreeeetttt 

D’acord amb el que disposa l’article 202 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pe qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

D’acord amb l’article 42.5.d) de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC). 

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....---- Desestimar l’escrit d’al·legacions interposat per la interessada Sra. M. C. M. R., el 23 de 
març de 2016 (RE 2016/10260), a excepció de la petició de que es practiquin les notificacions a 
l’adreça següent: Avinguda Barcelona de Cunit (43881-Tarragona) i ratificar integrament l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2016.  

2222....----    Notificar a la interessada aquest  resolució i altres notificacions que es puguin derivar del 
present expedint a la següents adreça:  Avinguda Barcelona, 177-185, local 4 de Cunit (43881-
Tarragona).    

3333....----    Manifestar a la/es Interessada/es que contra aquesta resolució, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es 
preveu als articles 116 i 117 LRJPAC, davant al mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la notificació; o bé, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada 
i de l’article 25 LJCA, davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, sense perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s'entén desestimat si 
transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos següents, d’acord amb l’article 
46 LJCA. 

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




